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PENTRU REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR

Ce sunt informarea şi consultarea salariaţilor?
Legea 62/2011 a dialogului social oferă definiţii
ale informării şi consultării în cadrul dialogului social.
Informarea este definită drept transmiterea de
date de către angajator către reprezentanţii angajaţilor*,
pentru a le permite să se familiarizeze cu problematica
dezbaterii şi să o examineze în cunoştinţă de cauză.
Consultarea este definită drept schimbul
de păreri şi stabilirea unui dialog între angajator şi
reprezentanţii angajaţilor.

Legea 62/2011 (art. 30) prevede: „În scopul
apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor, organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile
necesare pentru negocierea contractelor colective de
muncă sau, după caz, acordurilor colective de muncă,
în condiţiile legii […]”.

* În cele ce urmează, „reprezentanţii salariaţilor” înseamnă atât liderii sindicali, cât
şi reprezentanţii aleşi conform art. 221 din Codul muncii.
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Care este cadrul legal european care reglementează
dreptul la informare şi consultare?

Dreptul la informare şi consultare este un drept fundamental
al lucrătorilor recunoscut la nivel comunitar (art. 137, 138, 139 CE ale
tratatului de la Roma, art. 21 al Cartei Sociale Europene).
Dimensiunea transnaţională a dreptului la informare şi consultare a fost recunoscută prin Directiva 1994/45/CE privind instituirea unui
comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi
consultare în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune
comunitară**. Neajunsurile Directivei 94/45 şi necesitatea de armonizare
a legislaţiei europene au condus la adoptarea Directivei 2009/38/CE.
În plus, Directiva 2002/14/CE a stabilit un cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor în Comunitatea Europeană. Această
directivă a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea 467/2006
privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.
Potrivit reglementărilor europene, unul dintre principiile
fundamentale ale informării şi consultării angajaţilor este caracterul util
al acestora. Modalităţile concrete de informare şi consultare trebuie să
asigure un efect util şi să contribuie la luarea unor decizii eficace. Astfel,
informarea trebuie să se deruleze:
- la un moment;
- într-un mod;
- cu un conţinut corespunzător
• şi trebuie să permită reprezentanţilor lucrătorilor
- în baza informaţiilor furnizate;
- şi într-un termen rezonabil
• să-şi exprime o părere în privinţa măsurilor propuse care fac obiectul consultării de care se va ţine cont în sânul întreprinderii.

** O întreprindere sau grup de întreprinderi sunt considerate de dimensiune comunitară dacă angajează cel
puţin 1.000 de lucrători în toate statele membre ale Spaţiului Economic European şi au cel puţin câte 150 de
angajaţi în două ţări membre diferite. Pentru detalii, vezi capitolul despre comitetele europene de întreprindere în broşura despre dialogul social la nivel transnaţional.
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Care este cadrul legal românesc în domeniul
informării şi consultării salariaţilor?

Elementele cadrului legal privind procedurile de informare şi consultare se
regăsesc în:
• Codul muncii
• Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi
consultare a angajaţilor
• Legea 62/2011 a dialogului social
Codul muncii (art. 39, lit. h) asigură dreptul general al salariaţilor la informare şi consultare. Angajatorul are obligaţia:

1

de a informa salariaţii asupra condiţiilor de
muncă şi asupra aspectelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă (art. 40, lit. a);

2

de a comunica periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare,
sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii.
Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil
(art. 40, lit. d);

3

de a se consulta cu reprezentanţii salariaţilor în
privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora (art. 40, lit. e).
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Când sunt angajatorii obligaţi să informeze
şi să consulte angajaţii?
Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor introduce
o obligaţie generală de a informa şi consulta salariaţii.
Conform acestei legi (art. 5), angajatorii au obligaţia să
informeze şi să consulte reprezentanţii angajaţilor cu
privire la:

1
2

evoluţia recentă şi cea probabilă a activităţilor şi
situaţiei economice a întreprinderii;

situaţia, structura şi evoluţia probabilă a ocupării
forţei de muncă în cadrul întreprinderii, precum
şi eventualele măsuri de anticipare avute în vedere,
în special atunci când există o ameninţare la adresa
locurilor de muncă;

3

deciziile care pot duce la modificări importante
în organizarea muncii, în relaţiile contractuale
sau în raporturile de muncă.

În plus, Codul muncii menţionează o serie de
situaţii particulare în care angajatorii sunt obligaţi să
consulte angajaţii:
• în caz de concedieri colective (art. 69-72);
• în cazul transferului întreprinderii sau al unor părţi ale
acesteia (art. 174);
• în cazul programării colective sau individuale a concediilor (art. 148);
• în cazul elaborării măsurilor de sănătate şi securitate
în muncă (art. 178);
• în cazul elaborării planurilor de formare profesională
(art. 195);
• în pregătirea regulamentului intern (art. 241).
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În ce priveşte concedierile colective, angajatorul
are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii
la o înţelegere, consultări cu reprezentanţii salariaţilor,
cu privire cel puţin la:
• metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor
fi concediaţi;
• atenuarea consecinţelor concedierilor prin recurgerea
la măsuri sociale — spre exemplu, oferirea de sprijin
pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.
Informaţiile pertinente privind concedierea sunt
notificate în formă scrisă către reprezentanţii salariaţilor pentru ca aceştia să poată formula propuneri în
timp util, iar o copie a acestei notificări este remisă Inspectoratului Teritorial de Muncă.
În cazul transferului proprietăţii asupra
întreprinderii sau a unei părţi a acesteia, vechiul şi
noul proprietar au, anterior transferului, obligaţia de
a-i informa şi pe reprezentanţii salariaţilor asupra
implicaţiilor juridice, economice şi sociale ale
transferului de proprietate asupra salariaţilor (art. 174).
Din moment ce transferul întreprinderii sau al unor
părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere
individuală sau colectivă a salariaţilor (art. 173.3),
informarea şi consultarea angajaţilor în aceste cazuri
trebuie să asigure un dialog care să permită identificarea
unor soluţii pentru păstrarea activităţii în cazul în care
aceasta este ameninţată de transferul planificat.
Conform art. 130 al Codului muncii, în
timpul negocierilor contractelor colective de
muncă, angajatorul sau organizaţia patronală
au obligaţia de a-i informa pe reprezentanţilor
angajaţilor asupra situaţiei economico-financiare la zi şi a situaţiei ocupării forţei de muncă.
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Cum trebuie să se desfăşoare procesul de
informare şi consultare?
Legea nr. 467/2006 transpune textul Directivei
2002/14/CE, fără a prevedea proceduri specifice pentru punerea acestora în aplicare. Legea stabileşte doar
norme generale care trebuie respectate în procesul de
informare şi consultare.

Astfel, legea (art. 5) stipulează că „informarea se face într-un
moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să pregătească, dacă este cazul, consultarea”.

Potrivit aceluiaşi articol, consultarea are loc:
• într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut
adecvat, care să permită reprezentanţilor angajaţilor să examineze problema şi să elaboreze un
punct de vedere;
• la un nivel de reprezentare a conducerii şi a
reprezentanţilor angajaţilor care corespunde
subiectului discutat;
• pe baza informaţiilor furnizate de angajator (ca
parte a obligaţiilor privitoare la informare) şi a
punctului de vedere formulat de reprezentanţii
angajaţilor;
• astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să se întâlnească cu angajatorul şi să obţină
un răspuns motivat la aceste puncte de vedere;
• în vederea negocierii unui acord privind deciziile
care se încadrează în obligaţiile angajatorului
(vezi mai sus, întrebarea „Când sunt angajatorii
obligaţi să informeze şi să consulte angajaţii?”).
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Per ansamblu, procedurile de informare şi consultare trebuie definite în cadrul companiilor în vederea asigurării efectului util. Cu alte cuvinte, informarea şi consultarea salariaţilor trebuie să servească la ceva,
să fie utile. Acest efect util poate îmbrăca mai multe forme. Spre exemplu,
consultarea poate rezulta în formularea unor alternative care să permită
păstrarea locurilor de muncă sau a instalaţiilor de producţie în cazurile de
concedieri colective.
În practică, din păcate, consultările sunt de cele mai multe ori pur formale, dialogul social nefiind utilizat pentru elaborarea unor soluţii eficiente.

Ce limite apar în practică în aplicarea prevederilor
privind informarea şi consultarea salariaţilor?
În practică se constată numeroase dificultăţi când
vine vorba de informarea şi consultarea lucrătorilor:
• informaţiile sunt transmise după ce conducerea a luat
decizia;
• perioada de timp acordată reprezentanţilor angajaţilor
pentru a analiza informaţiile este prea scurtă;
• nu există posibilitatea apelării la un expert extern care
să garanteze echitatea în privinţa înţelegerii informaţiilor şi a analizei între reprezentanţii salariaţilor şi
patroni;
• informarea şi consultarea sunt considerate drept simple
formalităţi.
Pentru a preveni sau a combate aceste neajunsuri, reprezentanţii angajaţilor trebuie să stabilească prin negociere cu angajatorul condiţiile concrete
care să asigure utilitatea informării şi consultării.
În ce priveşte informaţiile comunicate reprezentanţilor salariaţilor,
problemele majore privesc accesul şi capacitatea de a le interpreta.
Accesul reprezentanţilor salariaţilor la informaţii de calitate este baza
unui adevărat dialog social: aceştia trebuie să dispună de informaţii despre situaţia financiară a întreprinderii, prezentă şi viitoare, precum şi despre strategia societăţii, despre salarii şi investiţii.
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Aceste informaţii pot fi dificil de interpretat pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu analiza economică
şi financiară. În schimbul unor reguli stricte de confidenţialitate, recursul la expertiză externă poate ajuta la
depăşirea aceste dificultăţi, mărind în acelaşi timp perimetrul informaţiilor accesibile. În acest fel, se reduce
asimetria informaţiilor dintre patroni şi reprezentanţii
angajaţilor şi se obţine o paritate în ce priveşte informaţiile strategice.
Chiar dacă reprezentanţii salariaţilor sunt supuşi secretului profesional, confidenţialitatea informaţiilor este deseori invocată de către conducerea întreprinderilor pentru a refuza accesul reprezentanţilor salariaţilor
la informaţii, chiar şi atunci când acestea nu sunt propriu-zis confidenţiale.
Din acest motiv, este necesar să se specifice clar care sunt limitele confidenţialităţii, precum şi mecanismele care să permită reprezentanţilor salariaţilor să păstreze secretul profesional, fără a le reduce din capacitatea de
a-şi exercita prerogativele.
În ce priveşte conţinutul informaţiilor transmise reprezentanţilor salariaţilor, în general, limitarea
la declaraţiile fiscale de ansamblu este insuficientă, din
moment ce pe salariaţi îi priveşte o serie întreagă de alte
subiecte, precum locurile de muncă, strategia grupului
şi anticiparea schimbărilor. Din acest punct de vedere,
pentru reprezentanţii salariaţilor este important ca informaţiile să le permită:
• să înţeleagă şi să aibă o viziune asupra situaţiei economice, sociale şi financiare a întreprinderii, precum şi a
modului în care întreprinderea se integrează în cadrul
unui grup, dacă este cazul;
• să înţeleagă obiectivele de management care îi privesc
pe angajaţi şi să le interpreteze plasându-le la un nivel
pertinent: local, naţional sau transnaţional/global;
• să privească obiectivele de management în comparaţie
cu alte unităţi din cadrul grupului sau cu alte întreprinderi de pe piaţă.
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O informaţie pertinentă şi transmisă în timp util este o condiţie necesară în cazul unei consultări, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor să
formuleze propuneri eficiente.
Aceasta permite dialogului social să aibă un efect util şi să nu fie doar
un proces pasiv de recepţie a informaţiilor.
Consultarea trebuie să fie un adevărat schimb şi să ofere posibilitatea
reală de ajungere la un acord (chiar dacă legea prevede doar obligaţia negocierii unui acord).

Ce informaţii şi documente pot fi cerute de
la întreprindere?

Documentele cerute în cadrul procedurii de informare trebuie să acopere următoarele subiecte:
Situaţia şi politica financiară
• conturile anuale ale societăţii (bilanţul
contabil, contul de profit şi pierdere, anexele
şi documentele explicative) pe baza raportărilor anuale şi semestriale;
• raporturile cenzorilor firmei şi ale altor
auditori;
• bugetele de venituri şi cheltuieli defalcate
pe activităţile strategice ale societăţii;
• prezentările făcute de către direcţia centrală
a firmei analiştilor financiari;
• conturile filialelor din ţară şi din străinătate,
care influenţează în mod determinant activitatea societăţii;
• rapoartele analiştilor financiari despre
grupul de care aparţine societatea.
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Situaţia şi politica economică, industrială
• planul strategic (strategia) al întreprinderii sau o prezentarea detaliată
a acestuia;
• raportările responsabililor diferitelor unităţi către conducerea întreprinderii sau grupului;
• o sinteză sau o prezentare a studiilor despre concurenţă realizate de către
întreprindere sau de consultanţii ei;
• o sinteză sau prezentare a analizelor strategice realizate de firmă sau
de consultanţii ei;
• rapoartele de marketing privind poziţiile concurenţiale ale firmei pe pieţele
sale;
• planul de aprovizionare industrială pe termen mediu;
• planul de investiţii pe termen mediu şi lung;
• prezentarea tablourilor de bord şi a indicatorilor competitivităţii locaţiilor
industriale ale firmei;
• prezentarea datelor care au servit la compararea performanţelor unităţilor
întreprinderii cu cele ale concurenţilor şi subcontractorilor.
Situaţia şi politica socială
• efectivele întreprinderii (numărul de salariaţi), conţinând, printre altele:
numărul de salariaţi pe categorii (muncitori calificaţi, necalificaţi, personal
administrativ etc.), numărul de salariaţi temporari, numărul de salariaţi
pe sexe, vârsta medie pe categorie, vechimea medie pe categorie, politica
de angajare;
• sistemul de salarizare aplicat în fiecare locaţie, cuprinzând, printre altele:
salariul mediu, masa salarială pentru fiecare categorie (muncitori calificaţi,
necalificaţi, personal administrativ etc.), salariile de bază pe categorie,
politica de salarizare individuală pe baza obiectivelor aplicabile (suplimente,
prime etc.), egalitatea salariilor între bărbaţi şi femei;
• politica generală în domeniul sănătăţii, securităţii, igienei, a protecţiei
muncii şi a condiţiilor de muncă; tablourile de bord cu aceşti indicatori,
numărul de accidente de muncă (frecvenţă, gravitate) şi boli profesionale,
rapoartele de medicină a muncii, sistemele de organizare a prevenirii şi
evaluării riscurilor;
• politica generală a angajărilor, locurilor de muncă şi gestiunea timpului
de lucru;
• politica de formare, conţinând, printre altele: bugetele de formare pe
categorii de salariaţi, numărul de ore de formare pentru fiecare categorie,
descrierea programelor de formare.
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Pot reprezentanţii salariaţilor să
fie însoţiţi de un expert economic
în cadrul procesului de informare
şi consultare?

Dreptul la expertiză este strâns legat de dreptul
la informare şi consultare. Acest drept este garantat de
legislaţia europeană şi implementat în ţările membre. În
dialogul social european recursul la expertiză reprezintă
un pas indispensabil în comunicarea dintre reprezentanţii
lucrătorilor şi angajatori. Comitetele Europene de
Întreprindere sunt un exemplu foarte bun în acest sens.
Expertiza le ofertă reprezentanţilor salariaţilor
posibilitatea de a formula opinii bazate pe argumente
solide, în conformitate cu responsabilităţile ce le revin.
Dreptul reprezentanţilor salariaţilor de a beneficia de serviciile unui expert le asigură o poziţie de egalitate în discuţiile cu angajatorul în ce priveşte interpretarea informaţiilor şi găsirea de soluţii la problemele care îi
privesc pe salariaţi. De asemenea, în acest fel se asigură
un dialog social bazat pe fapte şi argumente solide.
Chiar dacă experţii sunt desemnaţi de reprezentanţii angajaţilor, în mod normal costul expertizei
este suportat de angajator.
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Care este rolul expertizei?

Rolul expertului este de a oferi reprezentanţilor salariaţilor mijloacele necesare pentru a-şi exersa atribuţiile de reprezentare. Astfel, expertul îşi pune
competenţele în slujba reprezentanţilor salariaţilor cu
scopul de a le spori autonomia şi puterea de influenţă
faţă de conducerea întreprinderii. Expertul realizează
un diagnostic economic, financiar, social al întreprinderii pentru ca reprezentanţii salariaţilor să dispună de o
informaţie completă şi comprehensibilă, putând astfel
să-şi formuleze o părere în dialogul cu conducerea, să
anticipeze schimbări care i-ar putea afecta pe salariaţi
şi să acţioneze conform cu necesitatea de a apăra interesele salariaţilor.
Apelul la expertiză în cazuri de restructurări,
fuziuni, achiziţii sau privatizări trebuie să fie parte integrantă a procesului de informare şi consultare.
Expertizele independente pentru anticiparea
schimbărilor şi evitarea riscurilor sunt un instrument
necesar pentru o apreciere corectă a situaţiei întreprinderii şi a impactului eventualelor schimbări asupra
salariaţilor. Expertul evaluează riscurile şi îi susţine pe
reprezentanţii salariaţilor în demersurile lor de apărare
a locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă.
Bineînţeles, un diagnostic pertinent asupra
situaţiei din întreprindere poate fi un factor determinant
într-o negociere salarială. Ţinând cont de complexitatea
problemei salariale în ansamblul dinamicilor financiare,
economice şi sociale ale unei întreprinderi, nu de puţine
ori expertiza poate face diferenţa între succesul şi
eşecul negocierilor salariale.
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Care este cadrul legal de intervenţie
a unui expert?
Din păcate, în România intervenţia experţilor
în sprijinul reprezentanţilor salariaţilor nu este reglementată prin lege. Totuşi, un semnal pozitiv este faptul
că noţiunea de expert în serviciul reprezentanţilor angajaţilor şi-a făcut deja apariţia într-un text legislativ
românesc. Astfel, art. 7 al Legii nr. 467/2006 privind
stabilirea cadrului general de informare şi consultare
a angajaţilor transpune normele de confidenţialitate,
prevăzând că:

„Reprezentanţilor angajaţilor, precum şi experţilor care îi asistă pe parcursul derulării oricăror proceduri de consultare sau negociere colectivă le este
interzis să divulge angajaţilor sau terţilor orice informaţii care, în interesul legitim al întreprinderii, le-au
fost furnizate în mod expres cu titlu confidenţial.”
Deşi nu este precizat cadrul în care sindicatele şi
reprezentanţii angajaţilor pot fi asistaţi de experţi, menţiunea acestei practici europene într-un text legislativ
românesc este un semnal pentru reprezentanţii salariaţilor din România să îşi revendice acest drept.
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Un exemplu de bună practică: informarea
şi consultarea salariaţilor în Franţa
Franţa dispune de un cadru legal foarte larg în privinţa dreptului la informare
şi consultare a angajaţilor şi a reprezentanţilor lor. Principalele caracteristici ale sistemului francez de acces la informaţie, de consultare şi de participare a reprezentanţilor lucrătorilor sunt:
• atribuirea drepturilor de informare şi consultare comitetelor de întreprindere;
• o gamă vastă de situaţii în care se poate apela la dreptul
la informare şi consultare: chestiuni economice, fuziuni
şi achiziţii, condiţii de muncă, introducerea de noi tehnologii, egalitate profesională, ocuparea forţei de muncă,
disponibilizări colective;
• stabilirea clară a subiectelor la care trebuie să se refere
dreptul la informare şi consultare, a documentelor care
trebuie transmise şi a conţinutului lor, precum şi periodicitatea transmiterii informaţiilor.
Atribuţiile (nonexhaustive) de informare şi consultare pe chestiuni economice
se referă la:
• chestiunile de interes pentru organizarea, gestionarea şi funcţionarea generală a
întreprinderii, în special în ce priveşte măsurile de natură să afecteze volumul sau
structura efectivelor de salariaţi, durata muncii, condiţiile de ocupare a forţei de
muncă, condiţiile de lucru şi de formare profesională;
• proiectele de restructurare şi de reducere a efectivelor (comitetul emite un aviz asupra
măsurilor avute în vedere şi a modalităţilor de aplicare a acestora);
• modificările organizării economice sau juridice a întreprinderii, în special în caz de fuziune,
de cesiune, de modificare importantă a structurilor de producţie ale întreprinderii, precum
şi în cazul achiziţiei sau cesiunii filialelor.

Atribuţiile (nonexhaustive) de informare şi consultare în privinţa condiţiilor de
muncă se referă la o serie de probleme de interes general:
• organizarea muncii;
• organizarea timpului de muncă;
• tehnologiile existente;
• calificările;
• condiţiile de ocupare a forţei de muncă;
• modurile de remunerare.
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Printre altele, reprezentanţii salariaţilor (comitetul de întreprindere) sunt informaţi şi consultaţi în prealabil în cazul oricărui proiect important de introducere a unor
noi tehnologii, în cazul în care acestea pot avea consecinţe asupra ocupării forţei de
muncă, a calificării, a remunerării, a formării profesionale sau a condiţiilor de muncă.
Reprezentanţii salariaţilor sunt de asemenea informaţi şi consultaţi atunci
când angajatorul intenţionează să efectueze o disponibilizare colectivă pe motiv economic a cel puţin zece salariaţi în timpul unei perioade de treizeci de zile.
Legislaţia franceză detaliază diversele etape ale procesului de informare şi consultare în caz de disponibilizări colective. Astfel, pentru a-şi putea forma un punct de
vedere motivat, reprezentanţii salariaţilor dispun de:
• informaţii precise transmise de angajator, în formă
scrisă;
• o perioadă de studiu suficientă;
• un răspuns motivat al angajatorului asupra observaţiilor
înaintate acestuia.
Ca parte a procesului de consultare, reprezentanţii salariaţilor (comitetul
de întreprindere) formulează păreri şi solicitări, angajatorul trebuind să comunice
răspunsuri motivate la acestea, precum şi decizii motivate asupra propunerilor care
i-au fost transmise.
De asemenea, Codul muncii francez (art. L2325-35) prevede în mod explicit
dreptul reprezentanţilor salariaţilor de a fi asistaţi de experţi externi aleşi de ei înşişi.
Apelul la expertiza externă se realizează în mai multe de situaţii:
• în vederea revizuirii anuale a conturilor;
• în vederea revizuirii documentelor contabile previzionale
(de cel cel mult două ori pe exerciţiu);
• în timpul operaţiunilor de fuziuni sau achiziţii;
• în cazul exercitării de către comitetul de întreprindere a
„dreptului la alertă economică” (şi anume atunci când
apar situaţii care pot afecta grav situaţia economică a
întreprinderii);
• în cazul deschiderii unei proceduri de consultare asupra
unor concedieri pe motive economice.
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Alegerea unui expert este atribuită în întregime reprezentanţilor salariaţilor (comitetelor de întreprindere), iar remunerarea acestuia
cade în sarcina întreprinderii.
Toate comitetele de întreprindere pot lua decizia de a fi asistate
de un expert economic remunerat de angajator, dacă se găsesc în circumstanţele prevăzute de lege.
Decizia de a apela la un expert este luată în cursul unei reuniuni
a comitetului de întreprindere prin vot majoritar. Angajatorul nu are
dreptul să ia parte la vot.
Misiunea expertului este apoi determinată împreună cu comitetul de întreprindere, stabilindu-se un program. Comitetul de întreprindere trebuie să definească aşteptările misiunii care va fi încredinţată
expertului. Este foarte important să fie menţionate punctele misiunii
pentru care se doresc explicaţii detaliate sau suplimentare. După misiune, expertul elaborează un raport care face subiectul unei dezbateri în
cadrul unei reuniuni plenare a comitetului de întreprindere.
Raportul expertului permite reprezentanţilor salariaţilor să înţeleagă mai bine situaţia în care se află întreprinderea. Pentru început,
expertul prezintă raportul său comitetului de întreprindere în cadrul
unei reuniuni premergătoare. În cadrul acestei reuniuni, reprezentanţii comitetului de întreprindere iau la cunoştinţă conţinutul raportului,
pun întrebări expertului şi solicită eventuale clarificări. Se stabilesc întrebările ce vor fi adresate angajatorului.
De asemenea, se stabileşte dacă expertul sau secretariatul comitetului de întreprindere va transmite o copie a raportului şi angajatorului.
Intervenţia unui expert vizează toate elementele de ordin economic, financiar sau social necesare pentru înţelegerea conturilor şi
a aprecierii situaţiei întreprinderii. În exerciţiul funcţiilor sale, expertul
are acces la aceleaşi documente ca şi auditorul.
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Ce indicatori de politică a remunerării trebuie
urmăriţi în cadrul unei companii?
Politica de remunerare este o componentă importantă a politicii globale a întreprinderii şi are mai multe funcţii, printre care:

• adecvarea remunerării de bază la volumul de muncă
cerut de la salariaţi;
• corelarea remunerării globale cu efortul depus şi/sau
rezultatele obţinute de salariaţi;
• asigurarea unei echităţi între remunerarea factorilor de
producţie (între muncă şi capital);
• asigurarea echităţii în raport cu alte întreprinderi din
sectorul de activitate;
• motivarea salariaţilor şi creşterea productivităţii;
• integrarea salariaţilor şi asigurarea fidelităţii acestora;
• asigurarea unui nivel de trai corespunzător;
• asigurarea unei etici organizaţionale;
• asigurarea egalităţii profesionale între bărbaţi şi femei;
• asigurarea transparenţei remunerării şi a vizibilităţii
pentru fiecare salariat în parte (fiecare salariat trebuie
să cunoască cum este calculat şi din ce este compus
salariul său);
• compensarea daunelor aduse salariatului în cazul
condiţiilor grele de muncă.

Gradul de deschidere a directorilor când vine vorba de discuţii pe marginea
politicii salariale variază foarte mult de la o întreprindere la alta. Chiar şi aşa, unele
dintre aceste elemente ale politicii salariale pot fi sugerate prin analiza datelor financiare ale companiei şi a structurii salariilor.
O analiză a politicii de remunerare a companiei oferă reprezentanţilor salariaţilor
o viziune globală asupra adecvării acesteia faţă de realităţile economice. De asemenea,
această analiză poate oferi indicaţii asupra variabilelor care pot fi negociate cu angajatorul.
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Analiza salariilor trebuie să pornească de la analiza structurii
acestora. Remunerarea este compusă din totalitatea recompenselor directe şi indirecte, precum şi a altor avantaje acordate pentru activitatea
salariaţilor în cadrul întreprinderii.
Salariul brut este suma care se cuvine lunar
unui salariat, calculată conform sistemului de salarizare, din care se vor deduce impozitele pe salariu şi alte
reţineri la salariat efectuate conform legii.
În România, salariul brut cuprinde:
• salariul de bază;
• sporurile;
• indemnizaţiile;
• alte sume plătite din fondul de salarii;
• primele anuale;
• drepturile în natură;
• alte adaosuri la salarii.
Salariul net este suma pe care o primeşte efectiv
salariatul, după reţinerea impozitelor şi a altor plăţi la stat.
O analiză pertinentă trebuie să includă indicatorii reprezentativi
pentru anumite categorii de salariaţi, cum ar fi salariile medii, salariile
mediane şi mediile ponderate ale salariilor. Aceşti indicatori trebuie
să fie comunicaţi de companie, iar o bună înţelegere a lor facilitează
discuţiile din cadrul negocierilor colective.
În analiza salariilor, reprezentanţii salariaţilor trebuie să identifice partea fixă (salariul de bază) şi partea variabilă (sporuri, prime
etc.) a salariilor. În acest sens, este important să se înţeleagă dacă partea variabilă a salariilor este un factor de motivare sau un factor de
vulnerabilitate pentru salariaţi. În cazul în care salariul de bază permite salariatului să-şi acopere necesităţile vitale şi îi asigură o anumită
putere de economisire, partea variabilă poate fi văzută ca un stimul
suplimentar pentru creşterea productivităţii. Însă, în cazul în care partea fixă nu acoperă necesităţile vitale ale salariatului, acesta având
neapărat nevoie şi de partea variabilă pentru a-şi acoperi costurile
recurente, partea variabilă a salariilor este mai degrabă un factor de
vulnerabilitate decât un factor de motivare pentru salariat.
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De asemenea, este important să se urmărească cât de des
întreprinderea redefineşte criteriile în baza cărora se calculează partea
variabilă a salariilor. Dacă acest lucru se întâmplă prea frecvent, putem
avea de-a face cu o politică de remunerare foarte flexibilă din partea
angajatorilor, care poate avea efecte negative asupra salariaţilor.
Retragerea sau diminuarea părţii variabile mult mai facilă pentru angajator
decât în cazul salariului de bază, precum şi variaţiile de la o perioadă la
alta îl pot pune pe salariat în situaţia de a nu se putea întreţine.
De multe ori, managementul întreprinderilor este mai deschis
să poarte negocieri asupra părţii variabile a salariilor, având drept scop
stimularea şi cointeresarea salariaţilor. Elementele care se pot negocia în acest sens sunt:

• prime de productivitate;
• prime de condiţii de muncă;
• opţiuni de cumpărare a acţiunilor firmei;
• participarea salariaţilor la rezultatele întreprinderii;
• remunerare indirectă, prin avantaje suplimentare,
precum
* asigurarea de viaţă
* asigurarea de sănătate
* sisteme de pensii private
* pensii pentru vechime în muncă
* protecţia muncii
* formare profesională
* mese subvenţionate
* tichete de masă
* transport
* tehnică de calcul
* acoperirea costurilor de telefonie mobilă
* consultaţii
* vacanţe
* activităţi culturale şi sportive
* produse sau servicii gratuite din partea firmei
sau reduceri la acestea etc.
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Analiza structurii remunerării, a ponderii fiecărui element şi a variaţiei elementelor de la un an la altul poate permite o apreciere critică a politicii de remunerare
a întreprinderii pe mai multe criterii:

1

competitivitatea — cum se poziţionează salariile
oferite de întreprindere în raport cu alte companii din
sectorul de activitate, din ţară şi din Europa. Acest criteriu permite aprecierea capacităţii companiei de a atrage
noi salariaţi şi de a-şi menţine forţa de muncă calificată;

2

echitatea internă — cât de bine sunt corelate salariile între diferite funcţii. Existenţa grilelor de salarizare ar putea asigura echitatea internă între salariaţi;

3

corelarea cu performanţa — cât de bine este
asigurată echitatea salarială internă. În acest sens,
este important să se ţină cont de evoluţia indicatorilor
de productivitate;

4

responsabilitatea socială — corelarea evoluţiei salariilor cu evoluţia puterii de cumpărare a salariaţilor.
În acest sens, este importantă luarea în calcul a inflaţiei
şi a altor factori care pot influenţa puterea de cumpărare
şi de economisire a salariaţilor;

5
6

egalitatea profesională — egalitatea remunerării femeilor şi bărbaţilor care deţin aceleaşi posturi;

stabilitatea şi motivarea — cât de transparente şi
coerente sunt criteriile de performanţă utilizate în
evaluarea salariaţilor. O bună vizibilitate a structurii
salariilor poate ridica gradul de implicare a salariaţilor
în viaţa întreprinderii;

7

eficienţa economică — corelarea sistemului de recompense cu rezultatele economice ale întreprinderii.
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Cum se analizează productivitatea muncii?
Nu există o definiţie universală pentru calculul productivităţii, de aceea alegerea
unui indicator relevant poate fi un element cheie, care să încline balanţa negocierilor.
În teorie, productivitatea este un indicator obţinut prin divizarea producţiei pe
unul dintre factorii de producţie utilizaţi pentru a o obţine. Se poate astfel calcula
productivitatea muncii, a capitalului, a investiţiilor, a materiilor prime etc. Cu toate
acestea, termenul de „productivitate” utilizat singur are de cele mai multe ori sensul
de „productivitate a muncii”.
Productivitatea în volum este o măsură a activităţii industriale a salariaţilor. Ea nu ţine cont de factori
financiari şi de multe ori nu este neapărat în corelare directă cu rezultatele întreprinderii, care pot fi influenţate
de mulţi alţi factori, cum ar fi deciziile de management,
situaţia pieţei, preţurile la materiile prime etc.
Totuşi, productivitatea în volum este un bun indicator al efortului şi al eficienţei salariaţilor.
Calculul productivităţii în volum pune totuşi câteva
probleme. Pentru a le ilustra, să luăm exemplul companiei A, care produce cărămizi şi are două uzine de producţie. Am putea să calculăm productivitatea fiecărei uzine
divizând numărul de cărămizi la numărul de salariaţi din
uzină. Dacă la prima uzină se produc câte 2.000 de cărămizi pe salariat pe lună, iar la a doua uzină se produc câte
2.500 de cărămizi pe salariat pe lună, înseamnă acest
lucru că productivitatea muncii din a doua uzină este
mai mare decât cea din prima uzină? Nu neapărat! Este
posibil ca această diferenţă să fie explicată de durata de
muncă mai lungă în a doua uzină în comparaţie cu prima
uzină, de exemplul în cazul în care în prima uzină sunt
mulţi salariaţi cu durată redusă a programului de muncă. Pentru a avea o măsură mai exactă, este bine să se
calculeze numărul de cărămizi produse pe oră de muncă.
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O altă problemă este faptul că productivitatea în
volum este influenţată de complexitatea produselor. Este
imposibil de comparat productivitatea în volum între un
producător de încălţăminte şi un producător de cărămizi.
Astfel, indicatorii de productivitate în volum sunt
utili pentru a urmări evoluţia activităţii în interiorul unei
companii, unde procesele de producţie sunt bine cunoscute şi reprezentanţii salariaţilor cunosc semnificaţia şi
pot interpreta valorile acestor indicatori.
Când însă se impune o comparaţie între mai multe companii, pentru a estima de exemplu productivitatea
dintr-o întreprindere în raport cu media din sectorul de
activitate sau chiar în raport cu alte ţări, este mai indicată utilizarea productivităţii în valoare. În acest caz nu
se vor compara volume (tone, bucăţi), ci unităţi monetare (lei, euro). Astfel, dacă un muncitor dintr-o fabrică
de încălţăminte produce, spre exemplu, echivalentul a
100 de unităţi monetare de încălţăminte timp de o oră,
în timp ce un muncitor dintr-o fabrică de mobilă produce echivalentul a 90 de unităţi monetare de mobilă,
se poate spune că primul muncitor produce mai multă
valoare decât al doilea. Totuşi, pentru ca indicatorul productivităţii în valoare să fie şi mai pertinent, trebuie să
se ţină cont mai degrabă de valoarea adăugată produsă
de muncitori, nu de valoarea bunurilor produse sau a cifrei de afaceri.
Indicatorii aceştia nu ţin cont de aspecte esenţiale
legate de intensitatea cu care sunt utilizaţi factorii de
producţie. Pe de o parte, pot exista rezerve de capacitate
de producţie (dacă munca şi capitalul aflate la dispoziţie
nu sunt utilizate pe toată durata producţiei), pe de alta,
pot fi utilizate cu ritmuri diferite. În urma corectărilor
în funcţie de gradul de utilizare şi durata de utilizare a
factorilor de producţie, se calculează productivitatea
efectivă a acestora.

22

În general, creşterea productivităţii muncii poate
avea efecte multiple:
• scăderea costurilor salariale unitare şi implicit creşterea
profiturilor;
• scăderea preţurilor mărfurilor vândute, ceea ce poate
creşte competitivitatea întreprinderii;
• creşterea remunerării salariaţilor;
• presiune asupra forţei de muncă (reducerea efectivelor).

Într-un context de concurenţă puternică, întreprinderea poate utiliza creşterea productivităţii pentru
a-şi micşora preţurile — crescând productivitatea, scad
costurile de producţie, permiţând reducerea preţurilor.
O scădere a preţurilor produselor poate avea un efect
benefic asupra competitivităţii întreprinderii. De exemplu, o companie cu productivitate ridicată poate să exporte şi acest lucru favorizează echilibrul exterior al ţării
şi creşte numărul de salariaţi.
Creşterea productivităţii poate contribui la
o creştere salarială care să stimuleze puterea de
cumpărare. În unele cazuri, mai rar întâlnite în România,
salariaţii ar putea prefera în schimbul creşterii salariale
o reducere a duratei de muncă.
De asemenea, creşterea productivităţii poate să
ducă atât la scăderea numărului de salariaţi, cât şi la
creşterea acestuia, în urma investiţiilor şi a creşterii
realizate datorită productivităţii ridicate, care generează
un surplus de profituri.
Pe termen scurt, o creştere a productivităţii
creează un surplus de forţă de lucru. Însă pe termen lung
câştigurile de productivitate au un efect pozitiv. Creşterile
de productivitate pot suplimenta fondurile pentru investiţii
şi pot lărgi spaţiul de negociere salarială (şi nu numai).
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Creşterea productivităţii şi impactul asupra forţei de muncă
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Pot reprezentanţii salariaţilor să ceară penalizarea
întreprinderii pentru nerespectarea dreptului la
informare şi consultare?
Atunci când una sau mai multe dintre următoarele condiţii nu sunt îndeplinite în
practică, reprezentanţii salariaţilor pot cere în instanţă penalizarea întreprinderii pentru
nerespectarea dreptului la informare şi consultare:

1

angajatorul nu a informat din timp reprezentanţii angajaţilor
asupra chestiunii acoperite de dreptul la consultare.
Informarea presupune transmiterea documentelor relevante de
către angajator cu suficient de mult timp înainte de consultare
pentru ca reprezentanţii angajaţilor să-şi poată formula un punct
de vedere. Spre exemplu, o prezentare oferită de angajator în
ziua consultării nu poate fi considerată informare care „permite
reprezentanţilor angajaţilor să examineze problema în mod adecvat”.

2

angajatorul nu a fost reprezentat printr-un interlocutor
relevant pentru consultarea salariaţilor. De exemplu,
directorul de resurse umane nu este întotdeauna un interlocutor
relevant în cazul unui eventual transfer de întreprindere.

3

reprezentanţii angajaţilor nu au avut posibilitatea să-şi
formuleze un punct de vedere. Dacă angajatorul a organizat
o întrunire la care nu a oferit dreptul la replică reprezentanţilor
angajaţilor, sau aceştia nu au avut timp suficient pentru a pregăti
un punct de vedere coerent, procesul de consultare nu poate fi
considerat realizat.

4
5

interlocutorul din partea conducerii nu s-a întâlnit efectiv cu
reprezentanţii angajaţilor.

angajatorul nu a negociat un acord privind deciziile relevante.
Lipsa unei propuneri de acord scris poate fi invocată de
reprezentanţii angajaţilor drept dovadă a lipsei negocierii
acordului*.

* De reţinut că semnarea unui acord nu este o cerinţă legală, dar negocierea unui acord este.
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Art. 9 al Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor defineşte contravenţiile şi introduce următoarele sancţiuni:

• amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei pentru
nerespectarea de către angajator a obligaţiei
de a transmite reprezentanţilor angajaţilor
informaţiile prevăzute la prin lege (vezi mai
sus, întrebarea „Când sunt angajatorii obligaţi
să informeze şi să consulte angajaţii?”);
• amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei pentru
nerespectarea obligaţiei angajatorului de a
iniţia consultări potrivit legii (vezi mai sus,
întrebarea „Cum trebuie să se desfăşoare
procesul de informare şi consultare?”);
• amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru
transmiterea cu rea-credinţă de informaţii incorecte sau incomplete, în condiţiile
prevăzute de lege, care să nu permită reprezentanţilor angajaţilor formularea unui punct
de vedere adecvat pentru pregătirea unor
consultări ulterioare (vezi mai sus, întrebarea
„Cum trebuie să se desfăşoare procesul de
informare şi consultare?”).

Este greu să evaluăm eficienţa acestor sancţiuni,
întrucât a fost găsit un singur caz în care ele au şi fost
aplicate — o societate care a fost amendată cu 5.000
lei pentru nerespectarea obligaţiei de a-şi informa şi
consulta angajaţii.
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Cazul Bosch Vénissieux: rolul informării şi
consultării în evitarea închiderii unei uzine
La începutul lunii decembrie 2009, conducerea fabricii Bosch din oraşul
francez Vénissieux i-a anunţat pe reprezentanţii sindicali de decizia de a închide
fabrica în decursul lui 2010. La momentul respectiv, principalul produs al fabricii din
Vénissieux era o pompă pentru motoare diesel, furnizată grupului PSA. Din cauza unor
noi reglementări de mediu, respectiva pompă nu mai putea fi vândută, iar fabricarea
produsului înlocuitor necesita mai puţină forţă de muncă — suficient cât să determine
conducerea Bosch să rămână cu doar două fabrici în loc de patru, fabrica din Vénissieux
căzând victimă acestei decizii. Probabilitatea izbucnirii unui conflict ca urmare a
anunţării închiderii fabricii era cu atât mai mare cu cât salariaţii şi reprezentanţii
sindicali de la Bosch Vénissieux acceptaseră în urmă cu cinci ani creşterea timpului
de lucru fără creşterea salariilor, tocmai pentru a creşte productivitatea şi a evita
posibilitatea delocalizării producţiei. La vremea respectivă, această decizie fusese
extrem de controversată atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, din moment ce
implica depăşirea duratei legale de lucru de 35 de ore pe săptămână.
Însă un conflict violent a întârziat să apară, reprezentanţii sindicali optând
pentru o altă cale de atac. Apelând la conducerea centrală din Germania, beneficiind de
sprijinul comitetului european de întreprindere şi cooptând reprezentanţi sindicali de la
nivel central din Franţa şi Germania, aceştia au reuşit să convingă angajatorul să ia în
calcul fie reconvertirea fabricii pentru un alt tip de produs, fie căutarea unui partener
extern care să preia operaţiunile de la Vénissieux. În aprilie 2010, şi-a început activitatea
o aşa-zisă „comisie de reindustrializare”, însărcinată cu identificarea şi analizarea
posibilităţilor de continuare a activităţilor de fabricaţie în aceste condiţii. Comisia se
întâlnea săptămânal, având în jur de douăzeci de membri: reprezentanţi ai direcţiunilor
centrale din Franţa şi Germania, precum şi ai conducerii din Vénissieux; reprezentanţi
sindicali locali şi centrali din Franţa, precum şi experţi din cadrul Syndex Franţa.
Identificarea unui alt produs care să poată fi fabricat la Vénissieux fără a afecta
activităţile din alte locaţii nu era uşoară, mai ales ţinând cont de supracapacităţile de
producţie din industria europeană de automobile. Însă, analizând activitatea la nivel
global a grupului Bosch, experţii de la Syndex au identificat posibilitatea reconversiei uzinei la producţia de panouri solare. La momentul respectiv, Bosch avea drept
obiectiv strategic dezvoltarea tehnologiilor verzi, intenţionând să intre în primii cinci
producători de panouri solare la nivel mondial (la momentul respectiv se afla pe locul 14). Ca urmare a activităţii comisiei de reindustrializare, la un an după anunţarea
închiderii, în decembrie 2010, conducerea Bosch a revenit asupra deciziei, anunţând
investiţii de câteva zeci de milioane de euro pentru demararea asamblării de panouri
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solare în fabrica de la Vénissieux. Din cele 620 de locuri de muncă existente în decembrie 2009, au fost păstrate astfel aproximativ 450, restul fiind eliminate prin plecări
voluntare pe parcursul lui 2010.
Acest succes a fost posibil numai datorită mobilizării reprezentanţilor salariaţilor şi a canalizării eforturilor acestora şi ale conducerii înspre găsirea unei soluţii
agreate de ambele părţi. În acest caz, informarea şi mai ales consultarea salariaţilor
s-au dovedit a fi decisive pentru evitarea închiderii fabricii, reorientarea producţiei,
atragerea de investiţii şi păstrarea unei bune părţi a locurilor de muncă. Evitarea conflictelor şi deschiderea la dialog de ambele părţi au făcut posibil un dialog social constructiv, cu rezultate pozitive palpabile atât pentru salariaţi, cât şi pentru companie.
În tot acest timp, experţii de la Syndex au jucat un rol crucial. Analiza situaţiei
globale a companiei şi a planurilor strategice a acesteia a permis identificarea posibilităţii reconversiei fabricii din Vénissieux la producţia de panouri solare. În acest sens,
s-a avut în vedere în special consolidarea poziţiei Bosch pe piaţa din Franţa, aflată
la momentul respectiv în creştere, şi intrarea pe pieţele din Africa de Nord, fabrica
Vénissieux având o poziţie avantajoasă pentru atingerea acestor două obiective. Experţii de la Syndex au reuşit să convingă conducerea Bosch să investească la Vénissieux
prin alcătuirea unui aşa-zis CV al fabricii, care, pe lângă diagnosticul economic, insista
asupra caracteristicilor pozitive ale forţei de muncă de la Vénissieux. Spre deosebire
de tendinţa — obişnuită în asemenea cazuri — de a privi forţa de muncă fie din punct
de vedere strict cantitativ (ca număr de salariaţi, care trebuie redus matematic), fie din
punct de vedere individual (deciziile de păstrare sau renunţare la salariaţi fiind realizate în funcţie de evaluările competenţelor individuale), experţii de la Syndex au insistat
asupra competenţelor strategice colective ale lucrătorilor din fabrica de la Vénissieux.
Mai exact, ei au subliniat că unul dintre avantajele menţinerii producţiei la Vénissieux
era constituit de experienţa comună şi competenţele colective sau organizaţionale ale
salariaţilor, acumulate de-a lungul unei perioade îndelungate în care aceştia au lucrat
împreună, cu rezultate remarcabile deopotrivă cantitative şi calitative. Aceste competenţe colective, de regulă ignorate în deciziile de investiţii însă de multe ori vitale pentru
reuşita acestora, au cântărit foarte mult în decizia conducerii Bosch de a menţine producţia la Vénissieux prin trecerea la asamblarea panourilor solare.
Experienţa Bosch Vénissieux a dovedit că în cazul unor decizii de închidere
sau restructurare poate fi vorba mai degrabă de o lipsă de viziune sau de voinţă a
conducerii, şi nu neapărat de imperative economice obiective, de neevitat. La Bosch
Vénissieux, deschiderea către dialog social, consultarea reală a reprezentanţilor salariaţilor, implicarea mai multor niveluri de organizare a companiei (local/central, Franţa/Germania) şi de reprezentare a angajaţilor (sindicate locale/centrale, franceze/germane, comitetul european de întreprindere), precum şi expertiza externă au contribuit
la răsturnarea unei situaţii care iniţial pentru salariaţi părea pe cât de dezastruoasă,
pe atât de inevitabilă.
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