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Ce ne 
Ne-am obișnuit cu toții cu ideea că atunci când te angajezi la o firmă din 
România e de la sine înțeles că o să faci o groază de compromisuri. În unele 
cazuri chiar ți se spune de la interviu că vor exista situații în care va fi nevoie 
să faci mai mult decât e scris în fișa de post, iar în alte cazuri ajungi să 
descoperi pe parcurs nedreptul adevăr. Din toată această ecuație, cel mai trist 
este că cei mai mulți dintre noi acceptă aceste practici ca pe ceva „normal”. 

Campania Servici’ ușor încurajează spiritul liber (adică democratic) al 
angajaților de toate vârstele și din toate domeniile de activitate din România. 
Campania își propune să contribuie la formarea unor angajați care știu bine 
ce drepturi au și cum să și le apere în fața angajatorilor care încearcă să 
profite de pe urma lor mai mult decât s-ar cuveni. Premiza de bază a acestei 
campanii este că întotdeauna putem găsi soluții dacă suntem dispuși să ne 
solidarizăm și să intrăm în dialog social.
 

Site-ul campaniei oferă informații precise și non-partizane despre 
domeniul muncii și dialogului social, despre ce și cum trebuie făcut 
pentru a înființa un sindicat sau pentru a te înscrie într-un sindicat gata 
constituit, precum și despre cum poate un sindicat să sprijine drepturile 
și interesele angajaților. Este de la sine înțeles că problemele nu vor 
dispărea peste noapte, dar credem că este important să ne cunoaștem 
drepturile și să avem curajul să spunem “NU”, atunci când ne sunt 
încălcate de către angajatorii noștri. În felul acesta, ușor-ușor, fiecare 
angajat din România poate ajunge să fie respectat așa cum merită.

www.serviciusor.ro 

PROPUNEM



MANIFEST

Ore suplimentare, sarcini în afara fișei de post, ture de noapte 
apărute din senin, muncă de sărbători, dureri de spate din 
cauza nerespectării anumitor standarde, ridicatul a tone întregi 
de marfă pe zi, angajatori care te silesc să devii colaborator cu 
PFA, remunerare discreționară, pauze de masă inexistente sau 
prea scurte, stres inutil, țipete inutile, concedii de maternitate 
soldate cu pierderea jobului și, peste toate, multă lipsă de 
respect. Păi, până când?

Prin “Servici' ușor” ne referim la muncă în condiții decente, 
adică un job civilizat, neîngreunat de abuzurile si nedreptățile 
pe care foarte mulți dintre noi trebuie să le suporte la locul de 
muncă. Vrem ca angajatul să fie respectat și vocea lui să 
însemne ceva mai mult decât “Da, să trăiți!”. 

Ne dorim ca…

SINDICATELE ÎNSEAMNĂ DIALOG SOCIAL ȘI SOLIDARITATE, 
adică baza oricărui demers care vizează o dezvoltare bazată pe protecție, infor-

mare, stabilitate și echitate socială. 
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Angajații să fie respectați, indiferent de ramura în care activează. Pentru aceasta 
îndemnăm angajații să se unească în sindicate. Doar așa problemele lor se pot 
face auzite, doar așa ei pot deveni o forță de neignorat. 

Opinia publică să fie mai preocupată de acest subiect. Nu se poate ca unele 
firme să le interzică angajaților să adere la sindicate și să nu se facă niciun pic 
de tam-tam pe această temă în media. Este o încălcare a drepturilor de bază ale 
unui cetățean într-un stat democrat. Vrem să se vorbească mai mult despre ce 
se întâmplă la job, despre probleme și bucurii, despre satisfacții, dar și despre 
legislația cu privire la muncă, despre drepturile angajaților, despre ce îi face 
puternici sau slabi, protejați sau supuși capriciilor pieței. 

Angajează-te în dialog!



Joburi decente - salarii pe măsura muncii depuse; vrem să fim angajați pe merite, nu pe 
nepotisme; vrem bani la pensii și la sănătate pe măsura salariului încasat, nu scheme 
în care oficial se declară salariul minim sau job part-time, când, de fapt, nu e așa etc.

O mai bună reprezentare sindicală și o atenție mai mare a sindicatelor pentru 
problemele angajaților.

Egalitate de șanse pentru femei și bărbați, concedii de maternitate fără teama de a 
rămâne fără job.

Mai multe șanse de calificare și de dezvoltare profesională.

Dreptul angajaților de a participa (într-o anumită măsură) la luarea unor decizii 
importante.

Dialog public satisfăcător și echilibrat între patronate, sindicate și autoritățile publice.

O legislație care să nu fie defavorabilă angajatului.

O societate în care orice angajat este respectat pentru munca depusă.

Pledăm pentru…
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Angajați ca și tine

vârstă   52 de ani 

hobby      

experiență    32  ani 

MARCEL

fotbalul

MUNCITOR NECALIFICAT

De 5 ani și 3 luni lucrează la banda de 
asamblări ca muncitor necalificat. Își dorește 
să avanseze în funcție, dar, deși are vechimea 
și expertiza necesare, nu i se permite. Nici 
orele suplimentare nu îi sunt plătite, iar în 
scurt timp va avea nevoie de un concediu 
medical cu plată, datorită, în mare parte, 
extenuării la locul de muncă și a lipsei 
pauzelor regulamentare. Cel mai probabil, 
însă, va fi forțat să accepte o  compensație 
modică și să renunțe la postul său. Ce firmă 
ar vrea să riște cu un angajat care de abia se 
mai ține pe picioare?

vârstă   26 de ani 

hobby      

experiență    2  ani 

ADRIANA

drumețiile

LUCRĂTOR COMERCIAL

De aproape un an și jumătate este 
lucrător comercial la un hipermarket și 
ce i se pare cel mai greu de suportat 
este că pauzele sunt foarte scurte și nu 
are timp de mai nimic. De asemenea, 
este forțată de multe ori să 
îndeplinească sarcini în afara fișei 
postului și să-și ia concediu când i se 
permite, nu când și-ar dori. Însă, la fel 
ca mulți dintre colegii ei, s-a obișnuit să 
se împace cu toate acestea și să 
zâmbească larg clienților, în speranța 
că va fi promovată. 
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vârstă   22 de ani 

hobby      

experiență    2  ani 

IRINA

baletul

OPERATOR CALL-CENTER

De aproape un an lucrează pe post de operatoare la un 
call-center. Din cauza programului excesiv de încărcat a 
ajuns să doarmă în timpul liber și, practic, să nu mai aibă 
aproape niciun fel de viață în afara serviciului. În plus, 
nu-și poate lua concediu când vrea ea, ci trebuie să 
accepte zilele decise de conducere. Este o încălcare a 
drepturilor sale, dar mulți dintre colegi s-au conformat, 
așa că s-a conformat și ea. Vânează, ca și ceilalți, 
bonificații și speră la o promovare, așa că trage de ea 
să-și facă treaba cât mai bine și încearcă să supere cât 
mai puțin conducerea. Și lor le convine din plin.

vârstă   42 de ani 

hobby      

experiență    20  ani 

REMUS

șofatul

ȘOFER

Anul acesta împlinește 20 de ani de șofat, dintre care 10 
petrecuți în străinătate. Momentan livrează marfă pentru o 
firmă de alimente. Își petrece din ce în ce mai puțin timp cu 
familia, din cauza comenzilor ce trebuie livrate chiar și-n 
weekend-uri, când se presupune că ar trebui să aibă liber. 
Orele suplimentare sunt plătite, dar nu îndeajuns de mult să 
compenseze epuizarea fizică și psihică. Încălcările repetate ale 
normelor de sănătate și securitate în muncă au transformat 
job-ul de șofer într-un calvar. Dar degeaba a vorbit cu cei din 
conducere. Ei investesc mai mult în sisteme de control și 
urmărire decât în angajați.

vârstă   32 de ani 

hobby      

experiență    8  ani 

SIMION

aeronautica

SPECIALIST  IT

Are o experiență de 10 ani și ceva în domeniul serviciilor IT, a 
absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare la Universitatea 
Politehnică și vorbește fluent limba engleză. Cu toate acestea, 
lucrează pe un post plătit de aproximativ patru ori mai puțin 
decât unul similar în străinătate, programul de lucru este la 
cheremul superiorilor săi, iar promovarea promisă nu mai vine. 
Este obligat adesea să facă ore suplimentare, fără ca acestea să îi 
fie remunerate, iar dacă încearcă să vorbească cu superiorii 
despre aceste probleme i se spune că sunt mulți care de abia 
așteaptă să vină în locul lui. Așa că a început să se gândească să 
plece în afară, deși nu vrea să-și părăsească prietenii și familia.

vârstă   48 de ani 

hobby      

experiență   22  ani 

ELA

croșetatul

PERSONAL CURĂȚENIE FIRMĂ DE CURĂȚENIE 

De peste cinci ani este femeie de serviciu în cadrul unei companii 
multinaționale. I s-ar cuveni o asigurare medicală completă (și dentară), 
dar i se zice că are pretenții prea mari. I s-ar cuveni, de asemenea, un 
salariu mai mare, pe măsura vechimii și a muncii depuse, care s-a 
dublat, odată cu trecerea anilor și extinderii firmei. I se zice, însă, că 
oricând poate fi înlocuită, așa că „să-și vadă lungul nasului”. Lipsa de 
respect cu care este tratată de către superiori au făcut-o, în timp, să se 
resemneze și să creadă că poate doar atât i se cuvine. Așa că se duce în 
continuare la serviciu. Până la urmă, spre deosebire de alte femei de 
vârsta ei, are un loc de muncă, îi zic cei din jur. Poate într-o zi o să aibă și 
drepturile pe care le merită, își zice ea.
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Cum te poate susține un 
SINDICAT?

Orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care deţine un contract individual de muncă în sistemul public sau 
privat, poate participa la constituirea unui sindicat sau poate adera la unul deja existent. De obicei, fiecare 
membru cotizează lunar cu o sumă modică pentru a asigura independența organizației față de conducere și 
pentru a contribui la plata  conducerii sindicatului și a diferitelor acțiuni sau activități întreprinse de organizație 
(tipărire de materiale promoționale, asistență juridică pentru membri, ajutoare sociale, evenimente dedicate 
anumitor ocazii etc.). Nicio persoană nu poate fi obligată sau constrânsă să adere sau să se retragă dintr-un 
sindicat, o astfel de decizie fiind întotdeauna o decizie personală. Cotizația plătită de membrii de sindicat este 
deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.
 

Existența unor sindicate organizate și active ușurează viața tuturor angajaților 
dintr-o întreprindere sau companie, fiind un avantaj de mare preț când e 
vorba de negocieri sau punerea în discuție a diferitelor aspecte și situații de la 
locul de muncă. În plus, și angajatorii au de câștigat de pe urma organizațiilor 
sindicale, deoarece acestea reprezintă un factor important pentru buna 
organizare a muncii, pentru stabilitate, pentru satisfacția profesională și 
pentru creșterea nivelului de pregătire al angajaților. 

Aderarea la un sindicat îți poate oferi soluții convenabile în 
situații de negociere a obligațiilor și beneficiilor 
contractuale, precum și în multe situații în care angajatorii 
încalcă drepturile și libertățile angajaților, iar aceștia se văd 
puși în situația de a alege dacă acceptă sau sunt concediați. 
Asemenea situații pot fi ușor remediate atât timp cât ai de 
partea ta un sindicat, care, de regulă, este înscris într-o 
rețea mai mare de sindicate. Apartenența la o rețea mai 
mare de sindicate are avantajul sprijinului reciproc și a schimbului de experiență în 
ceea ce privește situația problemelor la locul de muncă. Un angajat afiliat la un 
sindicat beneficiază de informații actualizate privind domeniul muncii, asistență 
juridică și servicii de consultanță. Toate acestea îi conferă o putere de negociere mai 
mare în fața angajatorilor și vulnerabilitate mult mai scăzută în fața abuzurilor 
superiorilor și ale oscilațiilor pieței muncii.

Sindicatele reprezintă interesele și drepturile membrilor săi, 

organizarea forței de 
acțiune a membrilor 
pentru apărarea 
drepturilor, libertăților și 
intereselor legitime ale 
membrilor de sindicat;

asigurarea respectării 
drepturilor fundamentale  
ale salariaților prevăzute în 
Constituție, legi și în 
contractele colective de 
muncă: dreptul la muncă, la 
protecția socială a muncii 
(securitatea și igiena 
muncii, respectarea 
salariului minim, repaus 
săptămânal, concediu de 
odihnă plătit etc.), dreptul la 
asistență medicală gratuită;

restabilirea drepturilor 
legale ale membrilor, în 
toate cazurile în care se 
constată că acestea au 
fost încălcate prin abuzuri, 
acte ilegale și netemeinice;

negocierea contractului 
colectiv de muncă la nivel 
de unitate sau grupe de 
unități și participarea la 
stabilirea normelor de 
muncă ale angajaților; alte scopuri legale 

stabilite prin rezoluții sau 
hotărâri emise de către 
organele de conducere 
ale sindicatelor.

asigurarea egalității în 
drepturi a tuturor 
angajaților, indiferent de 
sex, vârstă, religie, etnie 
sau orientare sexuală;

promovarea relațiilor de 
colaborare, solidaritate 
internă și internațională cu 
toate organizațiile sindicale 
naționale și internaționale 
devotate aspirațiilor 
democratice, dreptății 
sociale, libertății și păcii;

Cine poate adera la un sindicat ?

având următoarele scopuri principale:
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Organizație a salariaților înființată conform legii, al cărei scop este 
apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor ei. 
Sindicatele funcţionează pe baza unui principiu simplu, şi anume că, în 
vreme ce un angajator poate să ignore părerea unui angajat, dacă toţi 
lucrătorii vorbesc cu o singură voce, angajatorul trebuie să îi ia în seamă. 
Sindicatele sunt independente de angajatori, de organizaţiile patronale, 
de partidele politice şi de orice instituţie publică. 

Contractul colectiv de muncă 
Convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o 
parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de 
cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, 
salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă. 
Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care 
angajatorul are încadrați mai puțin de 21 de salariați.

Conflict de muncă 
Conflictul dintre angajați și angajatori privind interesele cu caracter economic, 
profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de 
muncă sau de serviciu. Conflictele de muncă pot fi colective sau individuale.

Conflict colectiv de muncă
Conflictul de muncă ce intervine între angajați și angajatori care are ca obiect 
începerea, desfășurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori 
acordurile colective de muncă.

Conflict individual de muncă  
Conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea 
unor obligații care decurg din contractele individuale și colective de muncă ori din 
acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, 
precum și din legi sau din alte acte normative.

Negociere colectivă 
Negocierea dintre angajator sau organizația patronală și sindicat ori organizația 
sindicală sau reprezentanții angajaților, după caz, care urmărește reglementarea 
relațiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două părți, precum și orice alte 
acorduri în probleme de interes comun.

Dicționar de 
TERMENI 

La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și la care nu 
sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele 
salariaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și 
mandatați special în acest scop. Reprezentanții salariaților sunt aleși în 
cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din 
numărul total al salariaților. Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare 
activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Reprezentanții salariaților 

Procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă și 
negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun.

Dialog social 

Sindicat



Această publicație nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea 
pentru conținutul acesteia este asumată în întregime de Asociația Conect.


