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1. Introducere – Argumentul studiului de caz
Scopul acestei cercetări este de a oferi un studiu de caz național în domeniul dialogului
social în sectorul serviciilor sociale din România, printr-o perspectivă detaliată a situației
actuale a problemelor de muncă și dialog social, folosind atât date calitative, cât și
cantitative.
În România nu există în prezent suficiente date calitative și cantitative despre dialogul
social dintre angajatori și reprezentanți ai angajaților din sectorul serviciilor sociale, astfel
că, în acest context, prezenta cercetare va încerca să propună o mai bună înțelegere a
modului în care este structurat și organizat dialogul social în jurul fundamentelor sale.
Totodată, cercetarea dorește să evidențieze și barierele pe care acest sector le
întâmpină și posibilele soluții pentru a le remedia, în același timp dezvăluind exemple
practice apărute pe parcursul cercetării.
2. Metodologia de cercetare
Principalele metode de cercetare folosite pentru documentarea dovezilor empirice din
prezenta cercetare au inclus:
- Analiza literaturii/rapoartelor oficiale existente și disponibile în România pe
sectorul serviciilor sociale 1 (rapoarte oficiale ale Departamentului pentru Dialog
Social și materiale ale grupului de lucru din cadrul Ministerului Delegat pentru
Dialog Social 2; rapoarte independente întocmite de entități ale societății civile în
ceea ce privește dialogul social în sectorul de referință; lucrări academice despre
dialogul social, relevante pentru sectorul serviciilor sociale);
- Analiză legislativă asupra principalelor acte normative care reglementează dialogul
social în România;
- Colectarea de date preponderent cantitative – informații adunate de la
Departamentele Guvernamentale (Ministerul delegat pentru Dialog Social,
Ministerul Muncii: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, Departamentul pentru Vârstnici și Acreditarea
Serviciilor Sociale) și 47 Direcții Generale de Asistență Social și Protecția Copilului
1
2

Vă rugăm să consultați notele de subsol și bibliografia pentru referințe
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/dialog-social/societate-civila
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-

(cel mai mare angajator de forță de muncă în sectorul serviciilor sociale la nivel de
județ (41)/Sectoarele Bucureștiului (6 + Direcția Generală de Asistență Socială a
Municipiului București);
Analizarea contractelor colective de muncă din sectorul serviciilor sociale;
Interviuri cu părțile interesate: 5 interviuri cu sindicate (FNS ProAsist, SANITAS,
Federația Sindicatelor Asistenților Personali ai Persoanelor cu Dizabilități,
Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA, Confederația Națională a
Sindicatelor Libere din România FRAȚIA), 2 organizații ale angajatorilor
(Confederația Națională a Patronatului Român, Consiliul Național al Patronatului
Român), 13 cu ONG-uri – furnizori de servicii sociale.

3. Dialogul Social în România
Potrivit Ministerului Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, dialogul
social implică toate tipurile de negociere, consultare, parteneriat, cooperare sau schimb
de informații la niveluri diferite, între reprezentanții domeniului economic, social și
decizional, precum și mecanismele de a preveni și soluționa conflictele de muncă.
Dialogul social are ca scop stabilirea unui parteneriat social între autoritățile statului și
actorii economici și sociali, îndreptățiți să reprezinte interesele de grup ale muncitorilor și
să participle la stabilirea, acceptarea și gestionarea coerentă a politicilor naționale și
europene cu privire la ocupare, formare profesională, egalitatea de tratament, incluziunea
socială și accesul pe piața muncii.
În România, dialogul social instituționalizat cuprinde două componente majore: dialogul
social bipartit, între sindicate și angajatori/organizații patronale, și dialogul social tripartit,
între sindicate, angajatori/organizații patronale și autoritățile administrației publice.
Contextul instituțional de exercitare a dialogului social bipartit sunt comisiile de dialog
social, constituite atât la nivelul administrației centrale, cât și la al celei locale, iar dialogul
social tripartit are loc în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, după cum
prevede Legea nr. 62/2011 cu privire la Dialogul Social.
Cadrul legislativ care reglementează dialogul social include următoarele acte normative:
•
•

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul
VII;
Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, cu modificările şi completările
ulterioare ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea nr. 248/2013 – privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi
Social;
Legea nr. 467/2006 - privind cadrul general de informare şi consultare a
angajaţilor;
Legea nr. 217/2005 - Legea comitetelor europene de întreprindere;
Hotărârea de Guvern nr. 187/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în
societăţile europene;
Hotărârea de Guvern nr. 188/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în
societăţile cooperative europene;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor
măsuri de protecţie socială (comitetele sectoriale);
Convenţia Organizației Internaționale a Muncii nr. 87/1948 privind libertatea
sindicală şi apărarea dreptului sindical;
Convenţia Organizației Internaționale a Muncii nr. 98/1949 privind dreptul de
organizare și negociere colectivă;
Convenţia Organizației Internaționale a Muncii nr. 154/1981 privind promovarea
negocierii colective;
Convenţia Organizației Internaționale a Muncii nr. 135/1971 privind protecția
reprezentanților lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile ce se acordă acestora;
Hotărârea de Guvern nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite
conform Legii nr. 62/2011;

Actul normativ fundamental pentru cercetarea de față este Legea nr. 62/2011 – Legea
dialogului social, întrucât stabilește constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor
sindicale și patronale; criteriul reprezentativității; structurile dialogului social (Consiliul
Național Tripartit pentru Dialog Social, Consiliul Economic și Social, Comisiile de Dialog
Social); procedurile de negociere a contractelor colective de muncă.
Adoptarea Legii dialogului social în 2011 a marcat o schimbare semnificativă în
structurarea dialogul social, întrucât a propus relații de muncă mai flexibile și a introdus
inovări specifice, precum lărgirea puterii sindicatelor în negocierea acordurilor colective
de muncă. Însă a presupus și apariția unor aspecte problematice, unul dintre acestea
fiind legat de criteriul reprezentativității sindicatelor: minimum 15 membri angajați din
aceeași unitate și cel puțin 50%+1 dintre angajați în negocierea unui contract colectiv de
muncă. Acest criteriu a fost adesea contestat, având în vedere faptul că aproximativ 40%
din IMM-urile din România au între 5 și 26 de angajați.
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Tabelul 1: Structura Dialogului Social Tripartit în România

Sursa: Dialogul Social European,
Raport realizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
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Tabelul 2: Structura Dialogului Social Bipartit în România

Sursa: Dialogul Social European,
Raport realizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
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4. Cartografierea serviciilor sociale din România
În România, orice discuție referitoare la serviciile sociale trebuie să fie pusă în legătură
cu sistemul național de asistență socială, definit prin Legea nr. 292/2011 drept un
„ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă, intervin pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor
care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor
ori comunităţilor” (Art. 2).
Potrivit aceleiași legi, sistemul național de asistență socială definește două mari categorii:
1. Beneficiile de asistență socială, ca o formă de substituire a veniturilor
individuale/familiale obținute prin muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai
minimal și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii
calității vieții anumitor categorii de persoane;
2. Serviciile sociale, definite ca activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru
a răspunde nevoilor sociale și speciale ale individului, familiei ori grupului, în
vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de
excluziune socială, promovării incluziunii sociale și îmbunătățirii calității vieții;
Potrivit Art. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 68/2003 3, serviciile sociale sunt furnizate
de „autoritățile administrației publice locale, precum și de persoane fizice sau persoane
juridice publice ori private” și sunt organizate la nivel de comunitate, în funcție de nevoile
identificate, de numărul de potențiali beneficiari, de complexitatea situațiilor și de gradul
de risc social. În funcție de taxonomie, serviciile sociale sunt: servicii sociale și servicii
sociale de îngrijire social-medicală. La rândul lor, fiecare categorie de servicii implică alte
tipuri de activități și servicii. Spre exemplu, în cazul serviciilor sociale se disting serviciile
primare și serviciile specializate.
Scopul serviciilor sociale cu caracter primar este acela de a preveni sau preîntâmpina
situațiile de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune
socială, iar printre acestea se află și:

3

http://www.legex.ro/Ordonanta-68-2003-35568.aspx
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a) identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii de
beneficiari de servicii sociale;
b) informarea asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale ale
persoanei;
c) măsuri educative și de supraveghere destinate prevenirii comportamentelor deviante;
d) consiliere pentru persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane cu patologie
cronică, persoane dependente de consumul de alcool, droguri sau alte substanțe toxice,
persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, pentru familiile acestora, precum și pentru alte
persoane din grupul social cu care s-au aflat în contact permanent sau incidental;
e) consiliere pentru persoanele și familiile care adoptă copii sau care au minori în
plasament ori încredințare;
f) consiliere pentru tineri care părăsesc instituțiile pentru protecția copilului;
g) consiliere și susținere pentru persoanele neglijate, abuzate, victime ale violenței în
familie ori ale traficului de persoane;
h) sprijin material și financiar acordat persoanelor și familiilor cu venituri insuficiente
pentru acoperirea nevoilor minime, prevăzute de ansamblul dispozițiilor legale în vigoare;
i) măsuri de urgență pentru următoarele persoane: fără adăpost, victime ale traficului de
persoane, ale violenței în familie, precum și pentru orice persoană aflată în dificultate;
j) orice alte măsuri de protecție socială.
Serviciile specializate au ca scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților
individuale pentru depășirea unei situații anevoioase, prin obiective precum:
a) găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea și reinserția socială a persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor dependente de alcool
sau de droguri, persoanelor victime ale violenței în familie sau ale traficului de persoane;
b) suport și asistență pentru copiii și familiile în dificultate;
c) găzduirea și educația specială pentru copiii sau tinerii cu handicap sau care prezintă
dificultăți de adaptare;
d) găzduirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului pe o perioadă
determinată, în conformitate cu legislația în vigoare;
e) inserția socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a
copilului;
f) găzduirea pe perioadă determinată a persoanelor fără adăpost;
g) asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome și active persoanelor de
vârsta a treia, precum și servicii de îngrijire acordate vârstnicilor aflați într-o situație de
dependență;
h) acordarea de măsuri de suport pentru integrarea în muncă, altele decât cele prevăzute
de Codul muncii, inclusiv atelierele protejate;
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i) acordarea de măsuri de readaptare, de preorientare și de reeducare profesională
stabilite prin legislația în vigoare;
j) primirea și îngrijirea în situații de urgență, cu sau fără găzduire, acordarea de sprijin
sau acompaniament social, adaptarea la o viață activă sau inserția socială și profesională
a persoanelor sau familiilor în dificultate ori în situații de risc;
k) acțiuni de identificare, ajutor, susținere, formare sau informare, consiliere, expertiză ori
coordonare în vederea prevenirii oricărei forme de dependență;
l) activități, măsuri și servicii sociale tip pilot;
m) orice alte măsuri de intervenție socială.
Serviciile de îngrijire social-medicală pot fi clasificate în următoarele categorii:
a) servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena
eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
b) servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de
cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării
în exterior, companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a
timpului liber;
c) servicii de îngrijiri medicale;
d) servicii de recuperare și reabilitare, conexe domeniului medical și social: kinetoterapie,
fizioterapie, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie și
altele asemenea;
e) servicii de reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații si altele
asemenea.
O altă lege asupra căreia trebuie să ne îndreptăm atenția în cartografierea serviciilor
sociale din România este cea a asistenției sociale nr. 292/2011, care determină cadrul
legal și instituțional, stabilind principiile generale și regulile pentru asigurarea măsurilor de
asistență socială și criteriile de organizare și funcționare a sistemului, cu scopul de a
garanta condiții adecvate pentru dezvoltarea și implementarea politicilor publice în
sectorul social. În concordanță cu acest aspect, în Art. 30, serviciile sociale sunt grupate
în diferite categorii:
1. În funcție de scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate în: servicii de asistență şi
suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire
personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție socială.
2. În funcție de categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii
sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor
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vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu
diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet,
jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de
libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă
de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor cu
afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, şomerilor de lungă durată,
precum şi servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor.
3. După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în: a) servicii cu cazare, pe
perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe protejate,
adăposturi de noapte etc.; b) servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unități
de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei,
ambulanța socială etc.
4. După locul de acordare, serviciile sociale se asigură: a) la domiciliul beneficiarului;
b) în centre de zi; c) în centre rezidențiale; d) la domiciliul persoanei care acordă
serviciul; e) în comunitate.
5. După regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structuri
publice sau private.
6. După regimul de acordare, serviciile se acordă în regim normal şi regim special.
În ceea ce privește acordarea licențelor de funcționare, în august 2016, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a decis, prin Hotărâre de Guvern, ca
trei instituții din subordinea sa să poată acorda licențe de funcționare sau provizorii
pentru serviciile sociale din domeniul propriu de activitate 4. Este vorba despre Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru serviciile destinate
copiilor, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați pentru
victimele violenței domestice și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
pentru servicii acordate persoanelor cu dizabilități. Până la momentul august 2016,
singura instituție abilitată era Ministerul Muncii. Totodată, actul normativ în cauză vine și
cu o simplificare a procedurii de acreditare, una dintre prevederi fiind folosirea cu
precădere a mijloacelor electronice.
4

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4549-cp-acreditare-furnizoriservicii-10082016
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În ceea ce privește dimensiunea sectorului serviciilor sociale în termeni de forță de
muncă, statisticile la nivel national sunt insuficiente și nu pot oferi o perspectivă clară
asupra situației, cu atât mai mult cu cât sectorul este eterogen în termeni de acoperire la
nivel național și standardele de raportare (în special pentru furnizorii de servicii private)
lipsesc cu desăvârșire. Un alt aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare este acela
că nu întotdeauna statutul angajatului în sectorul serviciilor sociale se reflectă cu
adevărat într-o categorie profesională reprezentată în dialogul social – mai degrabă o
formă de sprijin social este alocată unei persoane aparținând unei categorii vulnerabile
(de exemplu, asistentul personal al persoanei cu dizabilități – această categorie fiind
extrem de numeroasă în cazul României).
Cu toate acestea, considerând informația colectată de Cercetător folosind legea liberului
acces la informații de interes public 5, triangulată cu informații de referință secundare din
sectorul privat, putem estima că în România sunt aproximativ 70.000 de angajați în
sectorul serviciilor sociale 6, din care aproximativ 53.000 sunt în sectorul public și
17.000 în sectorul privat.
Pentru a încrucișa informația cantitativă prezentată anterior, IPP a realizat mai multe
interviuri cu părțile implicate din sectorul serviciilor sociale. Am vorbit cu liberi ai
organizațiilor sindicale reprezentând, în principal, muncitorii din domeniul protecției
copilului, persoanelor cu dizabilități și vârstnici. Numărul angajaților reprezentați de
sindicatele care au luat parte la cercetare a variat între 200 și 12.000.
Întrebați ce înțeleg prin servicii sociale, jumătate dintre aceștia au optat pentru definiția
enunțată în secțiunea 28 a Hotărârii de Guvern nr. 1260/2011 privind sectoarele de
activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 7, unde asistența socială este caracterizată ca
„Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare”, „Activităţi ale
căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se
îngriji singure”, „Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare”, „Activităţi de asistenţă
socială, fără cazare”, „Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure”, „Alte activităţi de asistenţă socială,
fără cazare”. Cealaltă jumătate a respondenților a susținut că serviciile sociale sunt o
formă activă de support pentru familii și comunități aflate în dificultate.
Vă rugăm se verificați secțiunea Metodologie pentru mai multe informații
Excluzând asistenții personali
7 http://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmjsga/hotararea-nr-1260-2011-privind-sectoarele-de-activitate-stabiliteconform-legii-nr-62-2011
5
6
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4.1 Dimensiunea serviciilor sociale publice
Până la momentul 31 decembrie 2015, în cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului din România, din cele 41 de județe și cele 6 sectoare ale
Bucureștiului, erau angajate un total de 32.604 persoane, din care 12.005 (reprezentând
36.82%) asistenți maternali 8. Poate că ar fi interesant de precizat că cifrele s-au păstrat,
cu aproximație, la nivelul anului 2013, când sectorul se resimțea în urma tăierilor
bugetare din 2009. Potrivit Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și reducerea
sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 9, tăierile au afectat atât personalul centrelor de
plasament (de la 16.534 în 2008, la 12.513 în 2013), cât și asistenții maternali (de la
15.023 în 2008. la 12.201 în 2013). În plus, la sfârșitul anului 2012, studiile în domeniu au
indicat un deficit de 11.000 de asistenți sociali în întregul sistem, atât pentru serviciile de
la nivelul comunităților (Serviciile Publice de Asistență Socială), cât și pentru serviciile
administrate de DGASPC-uri.
Alte date care merită menționate sunt cele ale Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România, care are un număr total de 5.782 asistenți sociali ca membri înregistrați, din
peste 30.000 de absolvenți ai facultăților de asistență socială 10.
Mai mult, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, un număr total de 636.716 persoane cu dizabilități sunt
îndreptățite să aibă asistent personal (conform prevederilor Art. 35 și 45 din Legea nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor oamenilor cu dizabilități 11) care este
plătit de la bugetul de stat prin autoritățile locale, dar nu există informații oficiale
centralizate despre numărul total de asistenți personali înregistrați ai persoanelor cu
dizabilități din România în prezent.
Conform informațiilor oferite de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului în urma solicitărilor IPP pentru informații de interes public, un număr de 43.382
angajați 12 din sectorul public al serviciilor sociale erau înregistrați la 1 martie 2016.

8

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/copil_an2015.pdf

9

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
http://www.cnasr.ro/imag/files_1/38139820856615c1ad83f2.pdf
11 http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_protectia_persoane_handicap_448_2006_rep_2008.php
12 Numărul reprezintă totalul informațiilor cu privire la forța de muncă din 41 din 47 de DGASPC-uri (Arad,
Călărași, Giurgiu, Iași, Ilfov, Sălaj, Neamț). Aproximăm, pe baza mediei aritmetice a angajaților din celelalte
10

13
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Numărul mediu de angajați în sectorul serviciilor sociale publice, la nivel de județ, este de
1.058 persoane. Iar potrivit unui raport publicat de Institutul de Cercetare a Calității
Vieții 13, un asistent social acoperă aproximativ 35,000 de locuitori.
Tabelul 3: Numărul de angajați în serviciile sociale publice la nivel de județ (până la data
de 1 martie 2016)
Sursă: Informații oficiale furnizate de DGASPC-uri în urma solicitărilor pe Legea 544/2001

județe și pe numărul de locuitori, că județele care nu au oferit răspunsuri la solicitările pe Legea 544/2001
au 10.000 de angajați în sectorul public al serviciilor sociale.
13 http://www.revistacalitateavietii.ro/2006/CV-3-4-06/8.pdf
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Tabelul 4: Numărul de angajați – personal administrativ vs. personal specializat în
serviciile sociale publice
Sursă: Informații oficiale furnizate de DGASPC-uri în urma solicitărilor pe Legea 544/2001
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4.2 Dimeniunea serviciilor sociale din sectorul privat
Dacă la începutul anilor 2000, numărul entităților private (asociații și fundații) active în
sectorul serviciilor sociale/de caritate predomina – reprezentând 42% din numărul total de
organizații non-guvernamentale existente în România, în 2010, acest procentaj a scăzut
la 22,6% - statisticile sunt însă relative, întrucât acoperă numai furnizorii de servicii
sociale care au declarat asistența socială 14 ca activitate principală. Spre exemplu, în
capitala țării, furnizorii privați de servicii sociale acreditați numărau, la nivelul anului 2010,
135 de entități, din care 122 furnizori privați 15. Aceste entități erau asociații și fundații și
persoane fizice autorizate care furnizeau servicii primare și specializate precum: educație
specială, găzduire pe perioadă determinată, găzduire pe perioadă nedeterminată,
mediere social comunitate, promovare relații sociale, psihoterapie, reintegrare
comunitate, reintegrare familie, servicii de bază pentru activitățile zilnice, consiliere
juridică, consiliere socială, consiliere psihologică, terapie ocupațională, hidoterapie,
identificare și evaluare, informare în domeniu, kinetoterapie, mediere socială persoană,
mediere social familie, orientare psihologică, orientare social, orientare profesională,
reintegrare profesională pe piața muncii, servicii de asigurare a hranei si suplimentelor
nutritive, servicii de îngrijire paleativă, servicii de iîgrijire social-medicală de natură
medicală, servicii de îngrijire social-medicală de natură socială, servicii de reabilitare și
amenajare a mediului de viață - ambientului, servicii de recuperare și reabilitare, servicii
de suport pentru activități instrumentale ale vieții de zi cu zi, sprijin de urgență în vederea
diminuării efectelor de criză, suport și acompaniament. Numărul serviciilor sociale oferite
de furnizorii privați erau, la acel moment, de 925, din cele 1.133 oferite de către furnizorii
acreditați la nivelul Bucureștiului.
Cu toate acestea, furnizorii privați de servicii publice au avut în 2010 cel mai mare număr
de personal angajat în sectorul non-guvernamental din România - 16.480 angajați.

14
15

Cu referire la codul CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională a României)
http://www.stiriong.ro/library/files/studiu_privind_situatia_existenta_a_serviciilor_sociale_in_bucuresti.pdf
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Tabelul 5: Numărul de furnizori acreditați de servicii sociale private la nivel de județ
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Numărul de personal specializat angajat în sectorul serviciilor sociale a cunoscut o
continuă evoluție între 2000- 2005 (când aproape s-a triplat), urmând ca, în perioada
2006 – 2010, să scadă. Posibile explicații ale acestei dinamici sunt:
- Furnizarea redusă de servicii sociale;
- Scăderea numărului de beneficiari de servicii sociale;
- Scăderea și/sau încercări de a face serviciile sociale private mai eficiente –
acoperind cu un staff mai mic același număr de beneficiari, respectând, în același
timp, standardele minime de calitate impuse de lege.
În 2010 (un an marcat de criza economică), furnizorii privați de servicii sociale au
concediat aproximativ 11% din personal.
Tabelul 6: Evoluția numărului de angajați în sectorul serviciilor sociale private
(2000 – 2010)
Furnizori de
servicii sociale
acredați
Media nr. de
angajați/furnizor
de servicii
0 angajați
1 – 5 angajați
5 – 10 angajați
11 – 20 angajați
Peste 20 de
angajați

2000

2005

2007

2009

2010

7,8

12,3

11,0

10,0

8,9

54%
22%
8%
6%
10%

26%
25%
17%
15%
16%

25%
29%
17%
16%
13%

25%
33%
19%
12%
11%

26%
31%
21%
12%
10%

Sursă: Serviciile sociale în România. Rolul actorilor economiei sociale, 2013 16

Ca o medie națională, un furnizor privat de servicii sociale a avut, în medie, 14 angajați în
2011, din care 11 angajați cu contract pe perioadă nedeterminată, 2 pe perioadă
determinate și 2 cu alte forme contractuale.
16

Raport realizat de Gabriela Dima,
http://www.ies.org.ro/library/files/raport_serviciile_sociale_in_romania._rolul_actorilor_economiei_sociale.p
df
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Tabelul 7: Distribuirea furnizorilor de servicii sociale publice și private în România
Regiunea de Dezvoltare Numărul total
Furnizori
Procentul de
de furnizori de
privați de
furnizori privați
servicii sociale servicii sociale
de servicii
(asociații și
fundații)
Nord - Est
561
242
43%
Vest
275
187
68%
Nord - Vest
352
208
59%
Centru
536
286
53%
Sud - Est
Sud
București Ilfov
Sud - Vest

397
298
131
153

106
81
122
55

27%
27%
93%
36%

Sursa: Registrul Serviciilor Sociale, Ministerul Muncii, apud Report IES
(a se vedea nota de subsol)

Nu există informație disponibilă cu privire la participarea angajaților din sectorul serviciilor
sociale private în sindicate, nici alte referințe la un sindicat format la nivel de unitate
privată de servicii sociale – cu toate acestea, criteriul reprezentativității de minimum 15
angajați ar fi un impediment considerabil.
4.3 Profilul socio-demografic al angajaților din sectorul serviciilor sociale
Datele oficiale ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice nu sunt colectate având ca indici genul, vârsta ori locul geographic în care își
desfășoară activitatea.
Cu toate acestea, cercetarea complementară – precum datele Colegiului Național al
Asistenților Sociali din România 17 reușesc să contureze un profil, indicând astfel că:
majoritatea asistenților sociali sunt femei (88%), în jurul vârstei de 36 de ani și cu vastă
experiență profesională, în ciuda salariului mic (între 800 și 1,000 lei/178 și 223 euro în
zonele rurale). De asemenea, peste 70% din ei lucrează în sistemul public de asistență
17

Florin Lazăr, http://www.cnasr.ro/imag/files_1/38139820856615c1ad83f2.pdf
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social, restul fiind angajați ai organizațiilor non-guvernamentale (inclusiv servicii care care
au loc pe lângă biserică).
Cei mai mulți dintre angajați din sectorul serviciilor sociale (în numere absolute), lucrează
în zonele rurale (66%). Totodată, numărul de persoane care lucrează în sistemul public
de asistență socială diferă semnificativ de la mediul urban la cel rural. În zonele urbane ,
numărul mediul de angajați în serviciile sociale publice este de 5 angajați (5.75), pe când
în zonele rurale este de numai 1.27. Strategia Națională privind Incluziunea Socială și
reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 18, evidențiază o medie mai mare a
angajaților în zonele urbane (1.3 în zonele rurale cu servicii sociale publice și 9.7 în
zonele urbane - orașe până la 50,000 de locuitori).
Același document strategic argumentează că peste o treime din zonele rurale și 10% din
orașele mici nu au servicii sociale publice, deși potrivit legii nr. 292/2011 toate
municipalitățile trebuie să aibă astfel de servicii. Aceste date pot fi coroborate cu
cheltuielile de la bugetul de stat pentru serviciile sociale – de 0.6% din PIB.

18

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
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5. Contractele colective de muncă și alte angajamente
Din punct de vedere al frecvenței contractelor colective de muncă, numai 46% din
furnizorii de serviciile sociale publice au declarat că angajații lor sunt acoperiți de un
astfel de acord colectiv. Aceste contracte au fost semnate între angajatori, sindicate
și/sau reprezentanți ai angajaților 19.
Tabelul 8: Distribuirea contractelor colective de muncă în serviciile sociale publice
12%
10%
46%
10%

22%
Contracte colective de muncă
Fără contracte colective de muncă
Contracte colective de muncă în proces de aprobare/negociere
Contracte colective de muncă în proces de elaborare
NA

Numai 7% din furnizorii de servicii sociale publice la nivel de județ au declarat că toți
angajații sunt acoperiți de contracte colective de muncă, în timp ce 15% dintre furnizori
au declarat că mai mult de jumătate dintre angajați sunt parte a contractelor colective de
muncă.

Potrivit Codului Muncii (Art. 221), când un angajator are peste 20 de angajați, dar aceștia nu sunt
organizați într-un sindicat, interesele angajaților pot fi reprezentate de o persoană mandatată prin vot de cel
puțin jumătate din numărul de angajați din unitatea respectivă.
19
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În prezent, principalul nivel de negociere este la nivel de companie, aceasta fiind
obligatorie pentru companiile cu mai mult de 21 de angajați. Negocierea colectivă
sectorială este permisă, dar în sectorul serviciilor sociale nu există patronate
reprezentative. De asemenea, criteriul reprezentativității, impus de lege, de jumătate+1,
face ca situația să fie problematică. Mai mult, deși legea nr. 62/2011 a dialogului social
stipulează că, pentru a-și atinge scopul pentru care au fost constituite, organizațiile
sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice precum negocierile, concilierile,
medierea, arbitrajul, petițiile, pichete de protest, marșurile, mitinguri și demonstrațiile sau
grevă, dar cu respectarea formulei de 50%+1.
Analizând contractele colective de muncă din serviciile sociale publice, am putut observa
că în toate se susținea obiectivul de a stabili drepturile și obligațiile angajatorului și
angajaților din sectorul sociale și condițiile specifice de muncă. De asemenea, putem
susține că un alt scop al contractului colectiv de muncă este să promoveze și să
garanteze relații de muncă relații de muncă echitabile, precum asigurarea protecției
sociale a angajaților, eliminarea conflictelor sau preîntâmpinarea grevelor. Ce este
important de precizat este faptul că aceste contracte colective de muncă garantează
standardele minime de drepturi și obligații asupra: încheierii, executării, modificării,
suspendării şi încetării contractului individual de muncă; condiţiile de muncă şi protecţia
muncii; timpul de muncă şi timpul de odihnă; formarea şi perfecţionarea profesională;
drepturile organizațiilor sindicale şi ale reprezentanţilor acestora; drepturile și obligațiile
salariaților.
Cele mai multe contracte colective de muncă sunt semnate pentru o durată de 2 ani, cu
posibilitatea de a le prelungi pentru un an (dacă nu este renegociat cu 30 de zile înainte
să expire), între un angajator și sindicate/reprezentanți ai angajaților. Deși contractele
sunt negociate în prezența unei organizații sindicale, unele acorduri consultate de IPP
prezentau condiții atipice și, uneori, nefavorabile pentru angajați. Spre exemplu, cele mai
multe contracte colective de muncă aveau anexe cu materialele igienico-sanitare la care
angajații din instituțiile publice sunt îndreptățiți (exemplu: 75 gr. de săpun/lună, 2 role de
hârtie igenică/lună, 250 ml. de dezinfectant/lună).
În opinia Cercetătorului, unele prevederi ale contractelor colective de muncă consultate
nu au ca scop îmbunătățirea condițiilor de lucru, ci dimpotrivă, încălcarea initimității
angajaților. Mai exact, sub promisiunea unor seturi de analize medicale complete și
gratuite, angajatorii își pot verifica angajații pentru HIV, HVB sau HVC, dacă medicul
responsabil de medicina muncii consideră necesar. Dacă angajatul refuză efectuarea
acestor analize, refuzul său este considerat abatere disciplinară și este sancționată
conform reglementărilor interne. O altă problemă sesizată în contractele colective de
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muncă constă în formarea profesională, întrucât studiile universitare nu sunt considerate
instruire. Acest lucru poate fi corelat cu procentajul mic de asistenți sociali cu studii
sociale universitare – numai 30% dintre cei care lucrează în serviciile publice de asistență
socială 20, comparativ cu 43% dintre cei instruiți în științe sociale, aici incluzând:
sociologie, psihologie, pedagogie, psihopedagogie, drept/științe legale, administrație
publică, economie, științe politice și științele comunicării. Studii în alte domenii au fost
raportate la 8% dintre angajați. Totodată, o altă statistică interesantă se referă la
calificările asistenților sociali – 17% au absolvit liceul, 2% au studii post-liceale, în timp ce
81% au studii superioare.
Pe de altă parte, contractele colective de muncă ale Direcțiilor Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului au și prevederi în interesul angajaților. Spre exemplu,
angajatorul este obligat să asigure investigații medicale complete și gratuite la cererea
angajatului, la solicitarea acestuia, cel puțin o data pe an. De asemenea, organizațiile
sindicale au negociat și sporurile salariale: orele lucrate în weekend-uri și în sărbătorile
legale sunt plătite dublu, orele lucrate pe parcursul nopții sunt plătite cu 25% mai mult, iar
cei care lucrează în ture primesc cu 15% mai mult la salariu. Totodată, contractele
colective menționează un spor salarial de 20% pentru lucru în centre izolate, 15% pentru
lucru în condiții de încordare psihică ridicată, 15% pentru perioada în care au în
plasament cel puțin 2 copii, 25% pentru fiecare copil cu dizabilitate/HIV/SIDA luat în
plasament, 50% pentru cei care lucrează în centre de recuperare și reabilitare
neuropsihică/centre pentru persoane cu afecțiuni neuropsihice, 75% pentru cei care
lucrează în condiții deosebit de periculoase. Problema care apare aici este că, potrivit
anumitor contracte colective de muncă, indiferent de sporurile pentru care se încadrează
un angajat din sectorul serviciilor sociale, aceste sume nu pot depăși, cumulat, 30% din
salariul de bază.
Alte contracte colective de muncă include compensații pentru concediere (între 0-3 ani de
vechime – 3 salarii lunare brute, între 3 și 5 ani: 5 salarii lunare brute, între 5 și 10 ani: 10
salarii lunare brute, peste 15 ani: 30 de salarii brute), vouchere de vacanță (între 2 salarii
minime brute și 6 salarii minime brute, reprezentând 2.100 lei/471 euro și 6.300 lei/1.413
euro), tichete sociale pentru alimente (în valoare de 10 lei/2.24 euro pentru fiecare zi
lucrată), tichete de creșă dacă mama nu beneficiază de concediu de maternitate și
indemnizație de creștere a copilului (în valoare de 200 de lei/44.86 euro).
În cazuri specifice, angajații au cerut, prin intermediul organizațiilor sindicatele, zi liberă
plătită pentru ziua de naștere. Desigur, sunt prevăzute și concedii suplimentare, în total
20

Florin Lazăr, http://www.cnasr.ro/imag/files_1/38139820856615c1ad83f2.pdf
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de 6 zile/an dacă angajatul lucrează în condiții dăunătoare. Pe de altă parte, există
posibilitatea de a pleca în concediu în aceeași perioada cu soțul/soția, dacă ambii
lucrează pentru aceeași instituție publică în serviciile sociale.
Alte prevederi ale contractelor colective consultate de IPP menționau timpul normal de
lucru de 8 ore, cu 32 de ore suplimentare/lună, compensate fie prin zile libere plătite în
următoarele 60 de zile, fie prin plata acestora, în situația în care zilele libere nu pot fi
oferite. În realitate, timpul de lucru este una dintre principalele probleme ale sistemului,
după cum au susținut respondenții pentru IPP, întrucât orele suplimentare sunt o practică
regulată și lucru peste program nu este plătit.
Dintre contractele colective de muncă de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului, contractul Direcției Generale pentru Asistență Socială a Muncipiului
București ne-a atras atenția, întrucât cei ce au negociat acordul colectiv au cerut mai
multe avantaje, comparativ cu alte contracte consultate de Cercetător. Pentru a
exemplifica, vom menționa că angajații care lucrează la calculator beneficiază la fiecare
doi ani de o pereche de ochelari de protecție sau de o subvenție de 200 de lei/45 de euro
pentru achiziționarea acestora. Mai mult, angajații beneficiază de 3 zile suplimentare de
concediu. O altă prevedere notează că angajații care lucrează cu publicul beneficiază de
imunizare gratuită (desigur, angajatul o poate refuza). Totodată, angajații primesc un
ajutor social în valoare de 150 de lei/33 de euro de Paște, Crăciun și 1 Iunie dacă au
copii minori sau persoane aflate sub întreținere, precum și de 8 Martie, în cazul
angajatelor. Mai mult, fiecare copil al angajaților primește un pachet cadou (cu rechizite,
jucării, dulciuri), în limita sponsorizărilor și donațiilor disponibile. Nu în ultimul rând,
angajații beneficiază de creșă gratuită pentru copii lor în proximitate.
Dincolo de contractele colective de muncă, majoritatea acordurilor primate de IPP aveau
și anexe (care pot varia de la 1 la 6), aproape toate Direcțiile Generale au ținut să
stabilească materialele și echipamentele disponibile. De precizat însă că doar un singur
Directorat a găsit necesar reglementarea hărțuirii sexuale în interiorul unităților sale.
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6. O perspectivă calitativă de ansamblu asupra eficienței dialogului social în
sectorul serviciilor sociale din România
Contractele colective de muncă acoperă, de asemenea, drepturile și responsabilitățile
organizațiilor sindicale. Pentru a fi mai preciși, am analizat articolele privitoare la acestea
și am evidențiat aspectele cele mai semnificative: 4 zile libere/lună pentru liderii
organizațiilor sindicale, 2 zile libere/lună pentru vicepreședinți și 1 zi liberă/lună pentru
secretarii generali pentru a aplica prevederile contractelor colective de muncă și pentru a
dezvolta dialogul social; angajații parte la contractele colective plătesc 0.4-1% din salariul
brut pentru fondul comun al organizației sindicale, sumă folosită pentru pregătirea și
desfășurarea negocierilor colective, dialogului social și a altor interese ale angajaților.
Trebuie să subliniem că doar câteva dintre contractele colective analizate menționau în
clar „dialogul social” și necesitatea acestuia, celelalte nefăcând niciun fel de precizare la
partenerii sociali și atribuțiile lor.
Încrucișând aceste aspecte legislative cu informațiile oferite de către respondenții
participanți la cercetare (părțile implicate din sectorul serviciilor sociale - sindicate versus
autorități), putem observa cu ușurință cu partenerii sociali aleg să paseze vina slabei
comunicări de la unul la celălalt.
Din perspectiva autorităților, România are un sistem integrat al dialogului social
instituționalizat care este organizat funcțional, cu un grad mare de adaptabilitate la
realitățile economice și sociale ale momentului de pe toate palierele, atât la nivel
dialogului social tripartit, cât și la nivelul dialogului social bipartit. Vulnerabilitățile
dialogului social din România sunt cauzate de o dinamică în dezvoltarea acestui
parteneriat: „în acest sens menţionăm absenţa relativă a concordanţei între modalităţile
de structurare ale organizaţiilor sindicale şi patronale, ceea ce generează o dificultate
majoră în negocierile colective sectoriale, dat fiind faptul că, mai ales pe parte patronală,
nu sunt constituite organizaţii patronale reprezentative la acest nivel, care să întrunească
condiţiile impuse de lege (…) și absenţa unui corp de negociatori specializaţi la nivelul
structurilor partenerilor sociali” 21 este una dintre explicațiile oferite de Ministerul Muncii,
Familiei și Protecției Sociale.
De cealaltă parte, sindicatele și muncitorii din sectorul serviciilor sociale consideră că
problema este cauzată de lipsa interesului autorităților, de neclaritățile și
interpretabilitatea legilor, de „mimarea dialogului social”. 25% dintre cei intervievați nu au
Dialogul Social European, raport pegătit de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 2012, pp. 2223
21
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răspuns la întrebarea „În opinia dvs., ce presupune dialogul social?”, dar au oferit
explicații pentru situația nefuncționării dialogului social în domeniul lor: Comisiile de la
Minister și Prefectură sunt nefuncționale și, mai departe, dialogul social este „mimat”;
legile sunt problematice, impun criterii care nu pot fi ușor îndeplinite și nu sunt
cunoscute/respectate de autorități. Spre exemplu, nu există niciun fel de obligație pentru
Consiliul Județean să plătească muncitorii din sectorul seviciilor sociale, deși ei sunt
„angajați” ai autorităților locale.
Pe de altă parte, cei care au răspuns la întrebare au susținut că dialogul social este un
proces voluntar prin care partenerii sociali se informează, consultă, negociază, cu scopul
de a ajunge la o înțelegere pe subiecte de interes comun. Alt lider de sindicat a menționat
că prin dialog social înțelege întâlniri relevante, cu efecte folositoare, ori discuții pe toate
subiectele de interes pentru partenerii sociali. Când însă li se cere să evalueze nivelul la
care se situează dialogul social în sectorul serviciilor sociale din România pe o scală de
la 1 la 5 (unde 1 înseamnă absent și 5 foarte bun), media a fost 2.
Pentru a vedea cum își imaginează organizațiile sindicale o comunicare funcțională în
sectorul serviciilor sociale, liderii au fost rugați să propună 3 măsuri care ar îmbunătăți,
din punctul lor de vedere, situația actuală a dialogului social. Cele mai importante soluții
propuse au fost: întâlniri regulate cu federații din sector; negocierea și semnarea unui
contract colectiv cu acoperire sectorială; seriozitate și responsabilitate din partea
autorităților, precum și conștientizarea problemelor din sector; o nouă legislație; Comisiile
Economice și Sociale să fie mutate la Consiliile Județene; motivarea persoanelor să
participle în dialogul social (cum se obișnuia în anii dinaintea legii nr. 62/2011).
Ce le-ar plăcea organizațiilor sindicale să rezolve prin intermediul dialogului social?
Desigur, condiții mai bune de muncă. Revendicările pe care liderii organizațiilor sindicale
le primesc cel mai frecvent de la angajați se referă la salariile mici, lipsa bonsurilor, timpul
de lucru și cel de odihnă. Dacă mergem în profunzime, vom observa că 100% dintre
intervievați au menționat venitul ca principala problemă a sistemului.
Pentru toate aceste solicitări, se pare că de vină sunt legile care vizează muncă și
sectorul social, întrucât 50% dintre respondenți au precizat că legislația nu este uniformă.
Una dintre cele mai comune probleme menționate este diferența dintre asistentul
maternal și asistentul personal. Pe de o parte, asistenții personali îi blamează pe
asistenții maternali că primesc bani să devină părinți adoptivi și să crească copii, în timp
ce o persoană cu dizabilități (și asistentul său) primesc un venit mult mai mic. Pe de altă
parte, asistenții maternali susțin că ei lucrează tot timpul. Însă acest lucru este valabil și
pentru asistenții personali, astfel că aici observăm că una dintre principalele deficiențe ale
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sistemului este aceea că nu are în vedere realitățile activităților acestor două tipuri de
angajați din sectorul serviciilor sociale – o legislație care lasă impresia că, de exemplu,
poți avea grijă de cineva care nu poate desfășura niciun fel de activitate fără sprijin doar
8 ore pe zi. O altă problemă legislativă care ne-a fost comunicată în timpul interviurilor se
referă la asistenții personali și asistenții personali profesioniști – este doar o diferență
salarială, întrucât munca este aceeași. Lista deficiențelor legislative culminează cu o
problemă substanțială, aceea că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, alături de Ministerul Sănătății, nu pot fi considerați angajatori.
7. Perspective de viitor asupra dialogului social în sectorul serviciilor sociale
Organizațiile sindicale încearcă să fie active în dialogul social și au făcut o serie de
solicitări pentru optimizarea relației dintre management și forța de muncă. Printre ele
putem enumera: reprezentativitatea să scadă la 30% în cazul negocierii contractelor
colective
de
muncă,
legislația
referitoare
la
drepturile
și
obligațiile
angajatului/angajatorului să fie unitară, salarizare să fie mai bună (sau, cel puțin,
respectarea celei stabilite prin contractul de muncă), să aibă loc întâlniri regulate între
părțile implicate în sectorul de activitate al serviciilor sociale.
Desigur că se pune în discuție și negocierea unui contract colectiv de muncă negociat la
nivel de sector de activitate, însă reprezentativitatea este iarăși un obstacol pentru
angajați și angajatori deopotrivă. Pe de o parte, pentru a fi partenerii sociali în cadrul
dialogului social la nivel de sector, federaţiile sindicale reprezentative trebuie să aibă,
conform Legii nr. 62/2011, un număr de membrii de cel puţin 7% din efectivul salariaţilor
din sectorul respectiv. Totodată, federaţiile patronale reprezentative la nivel de sector
trebuie să aibă cel puţin 10% din numărul salariaţilor din sectorul respectiv. Pe de altă
parte, pentru a negocia și aproba un contract colectiv de muncă, aceeași lege prevede că
respectivul document va fi înregistrat ca atare numai în situaţia în care, atât partea
patronală, cât şi partea sindicală reprezintă fiecare mai mult de jumătate din totalul
angajaţilor din sectorul respectiv, conform datelor Institutului Naţional de Statistică 22. În
cazul în care condiţia reprezentativității nu este îndeplinită, contractul este înregistrat ca
un contract la nivel de grup de unităţi.

Dialogul Social European, raport pegătit de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 2012, pp. 2223
22
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Un alt subiect care se pune în discuție este suma oprită din salariu (între 0.4 și 1% din
salariul brut) pentru fondul comun al organizației sindicale – sumă oprită ilegal23 conform
Legii dialogului social, care precizează că „nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă
sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizație sindicală”;
indiferent dacă angajații respectivei unități sunt sau nu membri ai sindicatului. Motivația
perceperii acestei sume este stipulată în contractele colective consulate de Cercetător
sub enunțări de tipul „părțile contractante convin, ca salariații asupra cărora se întind
efectele contractului colectiv de muncă negociat, alții decât membrii de sindicat, să
plătească o contribuție pentru desfășurarea negocierilor colective”.
Situația este cu atât mai problematică cu cât corelăm principala preocupare a angajaților
(salarizarea) cu salariul pe care liderii de sindicat îl au. În România, există lideri de
sindicat care încasează pe lună, doar din activitatea de reprezentare a colegilor lor și,
implicit, din cotizațiile acestora, sume de peste 3.000-3.500 de euro 24. Recordul, de
aproape 7.500 de euro pe lună, aparține chiar unui lider de federație care reprezintă
interesele asistenților sociali.
Dincolo de toate aceste aspecte, probabil că cea mai mare problemă când vorbim despre
perspectivele de viitor asupra dialogului social constă, potrivit Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, „în absenţa unei culturi istorice a
dialogului social, elementele fundamentale ale acesteia nefiind pe deplin valorificate de
parteneri”. Mai precis, cele 3 elemente fundamentale ale unui dialog social eficient –
identificarea unui interes comun, acordul de voinţă al părţilor şi buna-credinţă, nu se
întrunesc cumulativ în situațiile practice. Lucru care se explică parțial prin faptul că în
România, structurarea dialogului social s-a petrecut după anii 2000.
8. Dialogul social European in sectorul serviciilor sociale – perspectiva
românească
Deși Art. 50 din Legea dialogului social prevede că „organizațiile sindicale se pot afilia la
alte organizații interne și internaționale, conform statutului acestuia”, astfel de acțiuni nu
sunt cunoscute la nivelul sectorului serviciilor sociale. Spre exemplu, România are un

23http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Taxa+ilegala+Cum+sunt+penalizati+cei+care+nu+intra

+in+sindicat
24

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Romania+sindicala+Liderii+care+castiga+si+pana+la+7+
500+de+euro+

28

«Studiu de caz național: ROMANIA »
Proiect PESSIS 3 “Promovarea angajatorilor din serviciile sociale în dialogul social”
Agreement number: VS/2015/0339

singur sindicat parte a European Confederation of Independent Trade Unions (CESI), iar
acesta nu aparține domeniul nostru de cercetare.
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a realizat un studiu (citat în această
lucrare) asupra dialogului social la nivel european, cu atenție asupra funcționării acest
sisteme, asupra evoluției istorice și asupra exemplelor de bune practici, dar fără a preciza
cum pot fi applicate și în România acestea. Din păcate e greu de vizualizat dacă și câte
dintre aceste informații au fost utilizate în sectorul serviciilor sociale.
9.Concluzii și recomandări
Sistemul dialogului social în sectorul serviciilor sociale trebuie, în primul rând, să își
găsească coordonatele legislative ca să asigure tuturor angajaților din domeniu dreptul
de a fi reprezentați/de a se reprezenta la nivel sindical. Acesta trebuie să rămână
deschis, dar mai ales flexibil, pentru a se putea adapta realităților socio-economice, dar și
culturale. Acestă ultimă remarcă își are sensul în contextul în care angajații români se
tem, uneori, să își ceară drepturile, de teama de a nu-și pierde slujba.
10. Referințe bibliografice
Arpinte, Daniel (2006), Profesionalizarea serviciilor de asistență socială, Calitatea vieții,
XVII, nr. 3-4;
Dima, Gabriela (2013), Servicii sociale în România. Rolul actorilor economiei sociale,
Institutul de Economiei Socială, Bucureșt;
Guga, Ștefan și Constantin, Camelia (2015), Analiza impactului noii legislaţii a dialogului
social adoptate în 2011, Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație, București;
Lambru, Mihaela (2015), Raport de analiză privind contractarea serviciilor sociale în
context național și european, UNICEF România, București;
Lazăr, Florin (2015), Asistență socială fără asistenți sociali?, Tritonic, București;
Lazăr, Florin (2015), Profilul asistenților sociali din România, Editura de Vest, Timișoara;

29

«Studiu de caz național: ROMANIA »
Proiect PESSIS 3 “Promovarea angajatorilor din serviciile sociale în dialogul social”
Agreement number: VS/2015/0339

Nicolae, Andreea și Mihu, Laurențiu (2.08.2016), România sindicală. Liderii de sindicat
care câștigă și până la 7.500 de euro pe lună, Digi 24;
Nicolae, Andreea și Mihu, Laurențiu (10.08.2016), Taxă ilegală, dar tolerată. Cum sunt
penalizați cei care nu intră în sindicat, Digi 24;
Petrescu, Claudia, Toth, Alexandru, Bojinca, Marian și Kedves, Maria (2011), Studiu
privind situația existentă a serviciilor sociale în Municipiul București, Direcția Generală de
Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Salvați Copii;
Pop, Liviu Marian (2012), Dialogul Social European. Ghid de informare legislativă al
dialogului european, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, București;
Stoiciu Victoria (2016), Annual Review of Labour Relations and Social Dialogue
Romania, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bratislava.
Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități (2015), Personalul angajat în
centrele de asistență pentru adulți, după tipuri de unități, baza de date ASS115A,
Institutul Național de Statistică;
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2015), Raport de
activitate. Protecție socială și persoane vârstnice, București;
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2015), Anuarul
dialogului social pentru 2014, București;
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Autoritatea
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (2015), Date statistice, 31 decembrie 2015,
București;
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2016), Ocupare,
mobilitate, șomaj și protecție socială a șomerilor, București;
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2015), Strategia
Națională privind Incluziunea Socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020;
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2015), Condițiile
de muncă în primele 9 luni din 2015, București;

30

«Studiu de caz național: ROMANIA »
Proiect PESSIS 3 “Promovarea angajatorilor din serviciile sociale în dialogul social”
Agreement number: VS/2015/0339

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2016), Condițiile
de muncă în 2015, București
Ministerul pentru Dialog Social (2015), Strategia Națională pentru Dialog Social.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenţia Organizației Internaționale a Muncii nr. 87/1948 privind libertatea
sindicală şi apărarea dreptului sindical;
Convenţia Organizației Internaționale a Muncii nr. 98/1949 privind dreptul de
organizare și negociere colectivă;
Convenţia Organizației Internaționale a Muncii nr. 154/1981 privind promovarea
negocierii colective;
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Hotărârea de Guvern nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite
conform Legii nr. 62/2011;
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul
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ulterioare ;
Legea nr. 248/2013 – privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi
Social;
Legea nr. 467/2006 - privind cadrul general de informare şi consultare a
angajaţilor;
Legea nr. 217/2005 - Legea comitetelor europene de întreprindere;
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Anexe:
Chestionar

Scopul cercetării:
Chestionarul va urmări modul în care este organizat și structurat dialogul
social între managementul și forța de muncă din România în sectorul
serviciilor sociale, cu accent pe problemele cu care se confruntă salariații și
pe soluționarea acestora. Vă rugăm alegeți varianta care vi se potrivește.

Numele organizației:
A1. Ce segment de servicii sociale acoperiți prin activitatea dvs.?
copil şi/sau familie;
persoane cu dizabilităţi;
persoane vârstnice;
victime ale violenţei în familie;
persoane fără adăpost;
persoane cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice,
internet, jocuri de noroc etc.);
altele (precizați)
Other (please specify)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A2. Sunteți afiliat la o structură de tip sindical? Dacă da, de cât timp?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A3. Pe o scală de la 1 la 5 (în care 1 înseamnă „deloc” și 5 înseamnă „foarte bine”), cum
evaluați nivelul la care se situează dialogul social în sectorul serviciilor sociale din
România?
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1
2
3
4
5
NS/NR
A4. Pe o scală de la 1 la 5 (în care 1 înseamnă „deloc” și 5 înseamnă „foarte bună”), cum
aprecizați implicarea dvs. în dialogul socialul în sectorul serviciilor sociale?
1
2
3
4
5
NS/NR
A5. Enumerați 3 probleme cu care dvs. vă confruntați des ca angajat în sectorul
serviciilor sociale:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A6. În opinia dvs., aceste probleme se găsesc la nivel:
Local
Regional
Național
NȘ/NR
A7. Cum credeți că pot fi adresate aceste probleme?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A8. Sunteți parte a unui Contract Colectiv de Muncă?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A9. Ce credeți că ar trebui să cuprindă un Contract Colectiv de Muncă pentru angajații
din sectorul serviciilor sociale în care activați?
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grilă de interviu

Scopul cercetării:
Interviul va urmări modul în care este organizat și structurat dialogul social
între managementul și forța de muncă din România în sectorul serviciilor
sociale, din punct de vedere al situațiilor abordate în ședințele de
sindicat/patronat/organizație/federație și al acoperirii acestor situații în
contractele colective de muncă.

Numele intervievatului:
Funcția:
Sindicatul/Patronatul/Organizația/Federația:
Dialogul social la nivelul sindicatului/patronatului/organizației/federației
A1. Ce înțelegeți dvs. prin sectorul serviciilor sociale?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A2. În opinia dvs., ce presupune „dialogul social”?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A3. În opinia dvs., la ce nivel există dialogul social în
sindicatul/patronatul/organizația/federația dvs. (bipartit, tripartit)?

34

«Studiu de caz național: ROMANIA »
Proiect PESSIS 3 “Promovarea angajatorilor din serviciile sociale în dialogul social”
Agreement number: VS/2015/0339

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reprezentativitatea serviciilor sociale în cadrul structurilor sindicale/patronale
A4. Câte sindicate/asociații din sectorul serviciilor sociale aveți în
sindicatul/patronatul/organizația/federația pe care o reprezentați?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A5. Câte persoane sunt reprezentate de sindicatul/patronatul/organizația/federația dvs.?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A6. Care este ponderea persoanelor reprezentate din totalul angajaților din acest sector
de activitate?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A7. Care este tipul de beneficiari ai acestor servicii sociale (persoane cu dizabilități, copii,
persoane vârstnice etc.)?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Percepții despre dialogul social în segmentul serviciilor sociale
A8. Când se negociază/renegociază, la nivelul
sindicatului/patronatului/organizației/federației dvs. contractul colectiv de muncă?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A9. Care sunt persoanele care negociază contractul colectiv de muncă pentru sectorul
serviciilor sociale?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A10. În prezentul contract colectiv de muncă al salariaților din sectorul serviciilor sociale,
câți angajați sunt parte?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A10.1. Dacă nu sunt toți, care credeți că sunt, din punctul dvs. de vedere, motivele
pentru care au refuzat semnarea actualului contract colectiv de muncă?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A11. Care sunt revendicările care vă sunt transmise cel mai frecvent de angajații din
sectorul serviciilor sociale?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A12. Dar problemele cu care vă confruntați cel mai des în
patronatul/sindicatul/organizația/federația dvs.?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A13. În opinia dvs., care sunt prevederile din contractul colectiv de muncă cel mai dificil
de negociat la nivelul sectorului serviciilor sociale?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A14. Pe o scală de la 1 la 5 (în care 1 înseamnă „deloc” și 5 înseamnă „foarte bine”), cum
evaluați nivelul la care se situează dialogul social în sectorul serviciilor sociale din
România?
1
2
3
4
5
NS/NR
A15. În opinia dvs., ce măsuri ar putea fi luate pentru îmbunătățirea dialogului social în
sectorul serviciilor sociale? Enumerați 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

