
 

Negocierea colectivă şi sindicalizarea 

 

Negocierea colectivă este un domeniu vast şi complicat iar negocierea în cadrul 

sectorului public prezintă propriile probleme speciale. Într-o organizaţie privată este uşor 

să identificăm managerii care controlează negocierea şi care adoptă deciziile finale. În 

sectorul public, există însă adesea mai mulţi factori de decizie implicaţi: consiliul local, 

primarul şi preşedintele consiliului judeţean, atunci când este cazul. În plus, negocierea 

colectivă în sectorul public este circumscrisă legilor şi regulamentelor care stabilesc cine 

poate fi reprezentat de sindicate, care sunt subiectele de negociere şi care sunt drepturile 

angajaţilor dacă negocierile eşuează. În sfârşit, considerente de natură politică pot 

influenţa procesul de negociere în domeniul public. Tensiunile între oficialii aleşi şi 

grupurile active care acţionează în domeniul politic pot influenţa cursul negocierilor. 

Angajaţii din domeniul public sau conducerea pot încerca să exploateze aceste forţe 

politice externe. 

În continuare vom încerca să realizăm o imagine generală a negocierii colective 

trecând în revistă factori ce influenţează sindicalizarea, efectele ei, practicile de negociere, 

caracteristicile contractului de muncă şi câteva sugestii despre felul cum poate fi evitată 

sindicalizarea.  

 Însă, pentru o mai bună înţelegere vom defini pentru început, cele două noţiuni: 

contractual colectiv de muncă, respectiv sindicatul. 

 Contractul colectiv de muncă, aşa cum este definit în Codul Muncii, reprezintă 

„convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, pe de o 

parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă 

parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte 

drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă”
1
. 

 De asemenea, contractul colectiv de muncă este definit şi ca fiind „un pact sau un 

acord încheiat între angajatorii şi angajaţii unei organizaţii  în scopul stabilirii condiţiilor 

de muncă privitoare la salarii şi ore de muncă. Doar sindicatele au dreptul de a negocia 

contractele colective de muncă cu angajatorii”
2
. 

                                                 
1
 Codul Muncii, art. 236, alin. (1) 

2
http:// www.naalc.org/migrant/english/pdf  accesat la 03 martie2005, ora 18.40  

http://www.naalc.org/
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 Din punct de vedere formal, contractul colectiv de muncă este „un acord scris care 

rezultă din negocierea dintre reprezentanţii salariaţilor şi angajatorii acestora şi poate fi 

încheiat atât la nivel de instituţie sau firmă, cât şi la nivel de ramură”
3
.  

 Nu putem pune semnul egalităţii între negocierea colectivă şi contractul colectiv, 

întrucât primul concept se referă la  „procesul sau mijloacele prin care se ajunge la un 

acord colectiv , iar contracul  colectiv reprezintă tocmai  rezultatul negocierii colective”
4
. 

Astfel, „nu întotdeauna o negociere conduce la semnarea acordului sau contractului 

colectiv”
5
.  În acest sens, Organizaţia Internaţională a Muncii descrie negocierea colectivă 

ca fiind „o negociere voluntară între angajatorii şi angajaţii unei organizaţii, stabilind 

regulile ce guvernează condiţiile şi termenii de angajare într-un acord colectiv”
6
. 

 Sriyan de Silva defineşte în anul 1996 în termeni mai apropiaţi dezbaterilor acestei 

lucrări ceea ce reprezintă negocierea contractului colectiv de muncă, punând îndeosebi 

accentul pe actorii implicaţi în acest proces, astfel încât negocierea colectivă reprezintă 

„dezbaterile cu privire la termenii angajării şi condiţiile de muncă dintre angajator, un 

grup al angajatorilor sau organizaţia angajatorilor, pe de o parte şi organizaţia angajaţilor, 

pe de altă parte, în scopul ajungerii la un consens”
7
. 

 Este important a nu se face confuzia între contractul colectiv de muncă, pe de o 

parte, şi contractul individual de muncă, care este “contractul în temeiul căruia o persoană 

fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu”, aşa 

cum este definit in Codul Muncii. 

 Negocierea este „un drept care aparţine salariaţilor, iar aceştia îşi pot exercita acest 

drept prin intermediul sindicatelor”
8
. 

 Sindicatele sunt organizaţii non-guvernamentale şi non-profit atipice, definite în 

Codul Muncii ca fiind „persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite 

în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi a intereselor 

profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor”
9
. 

                                                 
3
 http://www.ibjc.pt/inovarformar/Produtos/manualEMERGENCES.pdf. accesat la 03 martie 2005, ora 

19.25 
4
 http;//www.rmmb.co.nz/.../html accesat la 03 martie 2005, ora 21.30 

5
 http://www.ilo.org/public/english/.../html accesat la 19 martie 2005, ora 16.15 

6
 idem 

7
 idem 

8 http://www.ibjc.pt/inovarformar/Produtos/manualEMERGENCES.pdf. accesat la 03 martie 2005, ora 

19.25  
9
 Codul Muncii, art. 217, alin. (1) 

http://www.ibjc.pt/inovarformar/Produtos/manualEMERGENCES.pdf
http://www.rmmb.co/
http://www.ilo.org/
http://www.ibjc.pt/inovarformar/Produtos/manualEMERGENCES.pdf
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Factori ce afectează sindicalizarea 

Câteva dintre fenomenele sociale contemporane care încurajează sau inhibă 

sindicalizarea sunt: 

 Proliferarea proiectelor de lege privitoare la negocierea colectivă ce permit angajaţilor 

din domeniul public să-şi formeze sindicate şi, în anumite cazuri, să intre în grevă. 

 Angajaţii din administraţia publică au o mai mare dorinţă de a se înscrie în sindicat 

decât cei din domeniul privat. Aceasta este atribuită convingerii că acţiunea colectivă 

este o strategie preferabilă în domeniul puternic politizat al angajării în sectorul public.  

 

 Cele mai puternice forţe anti-sindicale sunt: 

 O înclinaţie generală a personalului de conducere de a nu se implica în sindicate, care 

sunt, în mod tradiţional, asociate personalului de execuţie. 

 O prea adesea întâlnită lipsă generală de încredere în puterea sindicatelor. 

 Scăderea creditului sindicatelor prin acţiunile conducerii, de convingere a personalului 

de execuţie să nu înfiinţeze sau să nu se afilieze la vreun sindicat. 

 Împiedicarea sindicalizării de către conducere, prin folosirea unei varietăţi de mijloace 

legale şi de altă natură. 

 

De ce se înscriu funcţionarii publici în sindicate? 

Motivele pentru care funcţionarii publici intră în sindicate: 

 Salarii mici şi condiţii necorespunzătoare de muncă. 

 Insatisfacţia faţă de metodele de conducere a instituţiilor. 

 Îngrijorarea pentru starea de sănătate economică a instituţiilor. 

 Lipsa securităţii locului de muncă şi frica de a nu-şi pierde postul. 

 Dorinţa de a-şi spori gradul de implicare în procesul de luare a deciziilor. 

 

Efectele sindicalizării 

Sindicatele sunt benefice pentru organizaţii sau doar creează probleme?  

Din punctul de vedere al conducerii există tendinţa de a sublinia aspectele potenţial 

negative ale sindicalizării: lipsa flexibilităţii manageriale, conflicte de muncă mai 

numeroase şi costuri mai mari ale muncii.  
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Angajatul subliniază aspectele pozitive: şanse mai mari de a-şi exprima opiniile la 

locul de muncă, salarii, avantaje şi condiţii de muncă mai bune, o mai bună informare 

asupra cauzelor şi modului de adoptare a deciziilor manageriale. 

1. Salariile şi avantajele cresc în urma apariţiei sindicatelor 

Salariile şi avantajele angajaţilor sunt superioare celor care ar fi existat dacă 

sindicatele nu ar fi apărut. Acest lucru este valabil mai ales pentru angajaţii cu un nivel de 

educaţie mai scăzut şi pentru angajaţii mai tineri, cu vechime mică. 

Sindicatele au, de asemenea, un aport substanţial în obţinerea unor avantaje atât 

pentru  membrii lor cât şi pentru ceilalţi angajaţi. 

2. Sindicatele reduc fluctuaţia personalului 

Reducerea fluctuaţiei personalului se datorează mai ales faptului că sindicaliştii au 

deja stabilită o cale de a-şi face cunoscute doleanţele şi faptului că ei au o stabilitate mai 

mare a locului de muncă. 

3. Membrii de sindicat manifestă o exigenţă mai mare la locul de muncă 

Sindicatele oferă angajaţilor un canal sigur prin care să-şi facă auzită insatisfacţia, 

încurajându-şi astfel membrii să fie exigenţi. Aceasta poate duce la creşterea nivelului de 

insatisfacţie al angajatului, o sursă principală părând a fi relaţia cu supervizorii, urmată de 

condiţiile de muncă. 

4. Sindicatele au un efect benefic asupra productivităţii 

Trei factori pot explica de ce sindicatele au un efect general pozitiv asupra 

productivităţii. Mai întâi, faptul că membrii sindicatului pot să dea glas problemelor lor 

pare să reducă fluctuaţia personalului, fapt care, la rândul său, generează o stabilitate mai 

mare în domeniul locurilor de muncă. În al doilea rând, deşi sindicatele pot declanşa 

conflicte de muncă, ele pot, de asemenea, crea şi relaţii de muncă stabile şi pozitive. Un 

climat de muncă pozitiv este asociat cu productivitatea; invers, relaţiile de muncă proaste, 

în prezenţa sau în absenţa sindicatelor, sunt de obicei asociate cu un nivel scăzut de 

productivitate. În al treilea rând, prezenţa unui sindicat poate de fapt îmbunătăţi 

performanţa managerială pentru că forţează conducerea să planifice şi să dezvolte practici 

manageriale raţionale, ajutând organizaţia să funcţioneze mai eficient şi mai eficace. 

5. Sindicatele sporesc semnificativ costurile muncii 

Angajaţii se bucură de salarii mai bune şi de alte beneficii suplimentare. Rezultatul 

este că sindicatele au un efect negativ asupra cheltuielilor instituţiei.  
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Legile referitoare la negocierea colectivă joacă un rol important în cazul în care 

managerii şi angajaţii nu pot să ajungă la un acord în ceea ce priveşte prevederile unui 

contract. Când se ajunge la un asemenea impas, legea cere parcurgerea unor paşi înainte 

de declanşarea grevei. Printre alternativele posibile sunt: concilierea, medierea şi 

arbitrajul. Concilierea şi medierea sunt uneori considerate sinonime, alteori se face o 

diferenţiere între ele.  

Concilierea implică folosirea unei a treia părţi, neutră, care, de o manieră 

informală (neoficială), încearcă să încurajeze părţile să-şi rezolve diferendul. În mod 

obişnuit, conciliatorul încearcă să nu intre în prea multe detalii ci să stimuleze părţile în 

vederea unui efort comun.  

Medierea implică o a treia parte, neutră, care este mai activ implicată în rezolvarea 

disputei. Implicarea unor asemenea persoane poate fi cerută de statut înainte de 

întreprinderea altor acţiuni sindicale. Mediatorul poate face recomandări în ceea ce 

priveşte soluţia însă acestea nu generează obligaţii pentru nici una dintre părţi. 

Arbitrajul implică o a treia parte, neutră, care ascultă argumentele ambelor părţi 

apoi formulează decizii în ceea ce priveşte rezolvarea disputei. 

Arbitrajul poate lua diferite forme. Poate fi obligatoriu, adică impus de lege; poate 

să fie voluntar, adică părţile aflate în dispută pot să ajungă la un acord mutual cum că vor 

asculta de decizia arbitrului. O formă comună de arbitraj este arbitrajul de interese. În 

acest tip de arbitraj părţile aflate în dispută îşi prezintă poziţia arbitrului care adoptă o 

decizie în legătură cu problemele disputate. În funcţie de modul în care este definit 

arbitrajul, arbitrul poate să fie forţat să aleagă fie poziţia managerului fie pe cea a 

sindicatului, sau poate fi abilitat să construiască o nouă soluţie prin combinarea poziţiilor 

ambelor părţi. Acest ultim tip de arbitraj a fost criticat pentru că poate inspira cereri 

exagerate din partea sindicatelor în speranţa că arbitrul va “reduce diferenţa”. Poate, de 

asemenea, genera o dependenţă a părţilor faţă de arbitraj, reducând posibilitatea unei 

negocieri colective serioase. 

Un tip alternativ de arbitraj de interese care reduce ceva din această problemă este 

numit arbitrajul “ofertei finale” în care arbitrul este forţat să aleagă între poziţia conducerii 

şi cea a sindicatului. Legea poate să nu permită un arbitraj în care arbitrul poate să adopte 

decizia finală, acest fapt fiind considerat o uzurpare a puterii autorităţilor numite sau alese 

care guvernează organizaţia publică. În acest caz, poate fi folosit un alt tip de arbitraj, 

numit arbitraj consiliator, în cadrul căruia arbitrul face recomandări privitoare la 

rezolvarea disputei. 
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În sectorul public se folosesc, în mod obişnuit, două tipuri de arbitraj de interese. 

Primul practică abordarea “problemă cu problemă”, în care arbitrul hotărăşte asupra 

fiecărui element disputat din contract, iar cel de-al doilea practică abordarea “pachetului 

total”, în care arbitrul alege fie propunerea de contract a managerului, fie cea a 

sindicatului, în totalitatea ei. Dovezile atestă că folosirea arbitrajului de interese reduce 

numărul de greve. Arbitrajul obligatoriu plasează o cantitate extrem de mare de putere în 

mâinile unei a treia părţi. 

Dacă nu s-a ajuns la nici o înţelegere după folosirea procedurilor de soluţionare a 

conflictului, legea negocierii colective poate permite angajaţilor sectorului public să intre 

în grevă. În asemenea cazuri, legea stabileşte procedurile prin care o organizaţie a 

angajaţilor anunţă patronatul despre intenţiile sale de grevă. 

Dreptul la grevă al funcţionarilor publici este o problemă controversată în ceea ce 

priveşte percepţia din partea opiniei publice. Există argumente pro şi contra dreptului de a 

organiza greve în domeniul public. 

Pentru: 

 Angajaţii sectorului public ar trebui să aibă dreptul de a intra în grevă, ca şi cei din 

sectorul privat. 

 Negocierea colectivă are puţină valoare dacă nu este susţinută de ameninţarea unei 

greve. 

 Grevele nu apar suficient de des pentru a justifica restricţionarea lor şi foarte rar 

ameninţă siguranţa sau sănătatea publică. 

Contra: 

 Angajaţii sectorului public oferă servicii esenţiale ce nu trebuie perturbate printr-o 

grevă. 

 Angajaţii sectorului public nu sunt aidoma celor din sectorul privat care fac parte din 

sistemul economiei de piaţă. 

 Grevele pot afecta serios siguranţa şi sănătatea publică. 

 

Problema pare a fi rezolvată în favoarea majorităţii angajaţilor sectorului public, 

dreptul la grevă fiind prevăzut de legile referitoare la negocierea colectivă. 
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Procesul negocierii colective 

Deşi există un model general al procesului negocierii colective, nici o situaţie nu 

este identică cu alta. Rezultatele negocierii colective provin dintr-un proces delicat de 

interacţiuni între o mulţime de factori. Aceştia includ: 

1. Atitudinea şi personalitatea indivizilor 

Indivizii implicaţi în negocieri colective aduc la masa de negociere personalităţile 

lor distincte, atitudini, istoria lor personală, valorile, aptitudinile şi deprinderile legate de 

relaţiile interpersonale şi de grup. Modul în care fiecare individ reacţionează la conflict, 

confruntare, măgulire, chiar şi la un program prelungit de muncă poate avea un impact 

substanţial asupra rezultatului negocierilor. 

2. Influenţe situaţionale 

Relaţiile de putere ce există între părţi au o importanţă considerabilă. Cu cât părţile 

dispun de puteri mai apropiate, cu atât procesul de negociere este mai eficient. Atitudinea 

generală a membrilor de sindicat şi a administraţiei creionează un context pentru procesul 

de negociere. Atitudinile negative puternice pot împiedica negocierile eficiente, timpîn 

care cele puternic pozitive o pot încuraja.  

Există tendinţa ca negocierile colective să fie percepute drept un proces negativ. 

Este natural pentru manager să se opună sindicatelor. Sindicatele sunt cel puţin o 

ameninţare pentru capacitatea conducerii de a controla locul de muncă. 

Managerii, mai ales cei din sectorul public, pot simţi de asemenea că înfiinţarea 

sindicatelor îi va împiedica să-şi îndeplinească obiectivele. În loc să cheltuie timp pentru 

dezvoltarea şi menţinerea serviciului public, se cheltuie timp şi bani pentru a negocia 

contractele şi pentru a rezolva nemulţumiri şi acuzaţii de practici necinstite de muncă.  

Atitudinile negative duc la persistenţa procedurilor de negociere de ambele părţi. 

Colosi şi Berkeley numesc acest lucru Teoria U şi Teoria M asemănător teoriilor X şi Y 

ale lui McGregor. 

Sindicatele operează sub paradigma Teoriei U care include asumpţii conform 

cărora:  

 managerul încearcă să plătească angajaţilor salarii cât mai mici pentru maxim de 

muncă; 

 managerul va introduce orice îmbunătăţiri tehnologice care îi vor face pe angajaţi să 

muncească mai mult; 

 managerul împiedică înfiinţarea sindicatelor prin tactici manipulatoare şi coercitive; 
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 managerul va pedepsi pe susţinătorul sindicatelor ori de câte ori poate; 

 lipsa de flexibilitate a managerilor este cauza grevelor. 

Managerii, pe de altă parte, au un set complet diferit de asumpţii (Teoria M) ce 

includ: 

 angajaţii cer continuu mai mulţi bani şi mai puţină muncă; 

 sindicatele blochează toate formele de avans tehnologic; 

 sindicatele folosesc tactici manipulative şi coercitive; 

 grevele sunt cauzate de cereri nerezonabile din partea sindicatelor. 

3.  Factori de mediu 

Aceştia includ prevederile legilor relevante pentru negocierile colective, condiţiile 

financiare ale instituţiilor, scopurile şi misiunea organizaţiilor, climatul organizaţional, 

mediul economic local şi naţional şi istoria relaţiilor de muncă. 

4. Abilităţi şi strategii de negociere 

Tehnicile şi abordările folosite în cadrul procesului de negociere vor determina 

rezultatele sale. Strategiile de negociere bazate pe neîncredere şi comunicări mascate au 

mari şanse să ducă la o negociere dificilă. Modul în care fiecare parte îşi prezintă cauza, îşi 

foloseşte puterea şi comunică joacă un rol important. 

5. Filosofia negocierii 

Modul în care conducerea negociază ar trebui să depindă, parţial, de o filosofie 

managerială mai largă şi de înţelegerea realităţii politice şi economice în contextul căreia 

instituţia funcţionează. Decât să adopte o atitudine negativă bazată pe presupuneri 

“neprietenoase” faţă de sindicate, este mai bine ca managerul să adopte o abordare 

pozitivă care să sublinieze importanţa calităţii serviciilor şi a standardelor înalte de 

performanţă profesională.  

Pentru a demonstra buna-credinţă, conducerea trebuie să folosească anumite linii 

directoare ce includ: 

 Numirea unor negociatori care au autoritate reală. 

 Oferirea de informaţii relevante, la timp, la cererea sindicatelor. 

 Ocolirea acţiunilor unilaterale. 

 Evitarea propunerilor de genul “Dacă eşti de acord, bine, dacă nu, nu mai avem ce 

discuta”. 

 Evitarea încercărilor de a ocoli reprezentanţii sindicatelor prin întâlniri directe cu 

angajaţii. 
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 Evitarea afirmaţiilor care să sugereze că managerul nu are intenţia de a semna un 

contract. 

 

Domeniile de negociere 

Există trei tipuri de probleme: imperative, interzise şi permisive. Subiectele asupra 

cărora managerul trebuie să negocieze sunt denumite subiecte imperative. Subiectele 

interzise sunt cele care ar reprezenta violări ale legii sau care sunt prohibite de înseşi legile 

negocierii colective. Subiectele permisive sunt acelea care pot fi propuse fie de conducere 

fie de angajaţi şi asupra cărora ambele părţi pot refuza să negocieze.  

 

Structura procesului de negociere 

1. Părţile care negociază contractul colectiv de muncă 

 De obicei, în orice proces care are ca subiect negocierea, chiar şi a contractului 

colectiv de muncă, la dezbateri vor fi prezente două tabere adverse care negociază de pe 

picior de egalitate, cu toate că în dreptul muncii relaţiile care se stabilesc între angajator şi 

salariaţi sunt de subordonare. 

 Cele două tabere sau părţile negociatoare sunt pe de o parte reprezentanţi ai 

patronatului, iar pe de cealaltă parte reprezentanţi ai salariaţilor. 

 Organizarea salariaţilor în sindicate are drept scop tocmai câştigarea unei puteri, a 

legalitaţii si legitimizării, concretizate în obţinerea personalităţii juridice a organizaţiei, 

ceea ce-i situează pe salariaţi pe picior de egalitate cu patronii sau reprezentanţii 

instituţiilor de stat, în cadrul întregului proces de negociere. 

 Reprezentanţii salariaţilor îşi aleg un lider, care va prezenta punctele celor pe care-

i reprezintă şi le va susţine. Acest lider de discuţie este negociatorul, principalul actor al 

negocierii, alături de întreaga echipă de negociere. 

 

Stadii ale negocierii colective 

Negocierea colectivă trece prin diferite stadii înainte de semnarea unui contract 

final. 

 Conform lui Mircea Maliţa, negocierea are trei faze/stadii: 

1) Pre-negocierea sau faza de pregătire a negocierii. În această etapă sunt 

concepute dosarele de negociere pe baza analizei sistematice a informaţiilor posibile. 
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2) Negocierea propriu-zisă care se referă la forma şi fondul înţelegerii, la 

abordarea în detaliu a unor probleme speciale pe baza unor argumente şi contra-

argumente, a unor concesii reciproce şi a textului final al contractului. 

3) Postnegocierea poate şi cea mai importantă fază, întrucât se referă la 

îndeplinirea tuturor clauzelor înţelegerii
10

. 

Gavin Kennedy a identificat patru faze principale în lucrarea The perfect 

negociation, şi anume: pregătirea, dezbaterea, propunerea şi tranzacţia. 

Propunerea se regăseşte în cadrul plajelor de negociere şi este acceptată numai 

dacă se află în zona interesului comun. Atât condiţia, cât şi oferta trebuie să fie vag 

formulate pentru a se menţine în continuare spaţiul de manevră. De regulă, o propunere 

alcătuită numai dintr-o ofertă este echivalentă cu o concesie unilaterală şi, probabil, va 

determina cereri suplimentare, în timp ce o propunere alcătuită numai dintr-o cerere poate 

fi privită ca ofensă adusă celeilalte părţi, din cauza absenţei oricărei compensaţii. 

Tranzacţia exprimă fără echivoc clauzele din contractul final
11

. 

 

 Stadiul 1. Pre-negocierea 

Negocierea colectivă trece prin diferite stadii înainte de semnarea unui contract 

final. 

Se ştie că planificarea sistematică şi pregătirea din timp sunt elementele-cheie ale 

negocierilor reuşite. Negociatorii cu experienţă acordă o deosebită atenţie acestor pregătiri 

înainte de a se aşeza la masa negocierilor. De regulă, cu cât e mai complexă tranzacţia 

negociată cu atât mai îndelungată trebuie să fie perioada de planificare. Majoritatea 

companiilor sau instituţiilor pot să îşi atingă obiectivele având o atitudine de analiză 

sistematică a pieţei (cererea, oferta şi concurenţa) în perioada anterioară negocierilor. 

Perioada desfăşurării unei negocieri este asemănătoare unei întâlniri de lucru. În 

consecinţă, ea va decurge mai bine dacă ambele părţi stabilesc agenda şi fac alte pregătiri 

necesare, inclusiv căutarea unor opţiuni creative. Astfel, ar trebui să fie stabilite dinainte 

care sunt punctele majore şi minore pe care negociatorii intenţioneaza a le negocia. Dar şi 

oponenţii ar trebui să facă acelaşi lucru şi în nici un caz nu trebuie subestimaţi. Ideal ar fi ca 

ambele părţi să convină dinainte asupra subiectelor ce urmează a fi discutate în timpul 

sesiunii formale de negociere. Agenda asigură controlul asupra a ceea ce urmează a se spune 

                                                 
10

 Maliţa, Mircea, Teoria şi practica negocierilor, Bucureşti, Editura Politică, 1972, p. 36 
11

 Kennedy, Gavin, Negocierea perfectă, Bucureşti, Editura Naţional, 1998, p. 44 - 46 
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sau nu. S-a sugerat că „cineva ar trebui să planifice pentru sesiunea de negociere, prin 

interpretare de roluri, cele mai posibile răspunsuri ale oponenţilor”.
12

 

Un negociator trebuie să îşi conceapă o listă de verificare standard, cu întrebări-

cheie, pe care trebuie să le includă în agendă în etapa premergătoare negocierii, cum ar fi: 

  „Situaţia a fost definită şi analizată ţinând cont de resurse, organizare şi 

mediu? 

 Care sunt subiectele ce urmează a fi negociate? 

 Cum influenţează negocierea constrângerile de timp? 

 Care sunt nevoile, dorinţele, aşteptările, interesele, motivele şi temerile fiecărei 

părţi? 

 Au părţile opţiuni la acordul ce se va negocia? 

 Cine ar trebui să facă primul pas, prima ofertă sau prima concesie? 

 Cum va fi aplicat din punct de vedere tactic principiul „primeşte–dă“? 

 A fost definită o structură rezonabilă de concesii? 

 Cine ar trebui să negocieze?”
13

 

O parte separată a pregătirii pentru negociere o constituie stabilirea obiectivelor ce 

urmează a fi atinse şi care trebuie să îndeplinească condiţiile pentru ca negocierea să se 

desfăşoare pozitiv pentru ambele părţi. 

Pregătirea pentru negocierea contractului colectiv de muncă urmează, la rândul ei, 

cateva etape, şi anume: 

1. Stabilirea unei echipe de negociere din partea conducerii. Se recomandă ca această 

echipă să aibă un purtător principal de cuvânt, un consilier juridic, responsabilul cu 

problemele de personal şi o persoană cu pregătire în domeniul financiar. De asemenea 

se subliniază că directorul se află într-o poziţie mai puternică dacă nu face parte din 

echipa de negociere şi astfel este neimplicat în dispute personale. Poate fi angajat un 

specialist care va avea rolul de negociator şef până la terminarea negocierilor. 

2. Revederea contractului acordând o atenţie specială nemulţumirilor exprimate oficial. 

Acest lucru va ajuta la identificarea cererilor viitoare ale sindicatelor. 

3. Revederea contractului pentru identificarea părţilor sale problematice. Poate că anumite 

secţiuni au fost neclare sau au avut drept rezultat costuri mai mari. Aceste părţi trebuie 

identificate ca zone pentru schimbare potenţială în noul contract. 

                                                 
12

 Whitney Gary G., „Before you Negotiate: Get Your Act Together“, Personnel, iulie–august 1982, p. 14. 
13

 Rand James F., „Negotiating: Master the Possibilities“, Personnel Journal, iunie 1987, p. 93. 
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4. Colectarea informaţiilor asupra costurilor asociate contractului în vigoare. Acestea 

includ salariile şi alte drepturi salariale. 

5. Colectarea informaţiilor demografice despre personalul curent şi numărul de indivizi 

din fiecare categorie de muncă. Acest lucru va fi necesar pentru o proiecţie corectă a 

costurilor avantajelor suplimentare şi salariilor propuse de sindicat. 

6. Colectarea informaţiilor asupra altor acorduri şi tendinţe de negociere colectivă. Este 

important să se monitorizeze evoluţiile ce au avut loc în alte instituţii şi să se identifice 

tendinţele. Acest lucru poate ajuta în anticiparea cererilor sindicatelor. 

7. Anticiparea şi analizarea acelor cereri care sunt mai importante pentru sindicate. 

Determinarea costului fiecărei cereri şi efectul său asupra autorităţii şi puterii 

administrative. 

8. Proiectarea bugetului şi veniturilor anticipate pentru a întâmpina costurile unui contract 

anticipat şi pentru a menţine o poziţie competitivă pe piaţa muncii. 

9. Stabilirea unei structuri de comunicare ce permite administraţiei, consiliului şi echipei 

de negociere să trateze problemele rapid şi eficace, pe măsură ce apar în negociere. În 

anumite cazuri, sindicatele încearcă să ocolească echipa de negociere a conducerii, 

mergând direct la membrii consiliului de conducere. O comunicare bună minimizează 

efectul unei asemenea strategii. Este de asemenea important ca echipa de negociere a 

conducerii să aibă o comunicare bună cu supervizorii. Deoarece supervizorii au adesea 

legături directe şi apropiate cu angajaţii, pot oferi informaţii vitale în ceea ce priveşte 

atitudinea angajaţilor pe măsură ce se derulează negocierile. 

10. Dezvoltarea unor planuri contingente în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere şi 

este declanşată greva. 

 

Stadiul 2: Formularea propunerilor şi negocierea 

Pe parcursul acestui stadiu, atât conducerea cât şi sindicatele pot să-şi prezinte 

propriile propuneri şi contra-propuneri. În mod tradiţional, sindicatul este primul care 

oferă o propunere. Conducerea poate răspunde prin contra-propuneri sau poate aduce în 

discuţie un întreg set de propuneri noi bazate pe perspectiva sa asupra situaţiei. În ambele 

cazuri, prin prezentarea propunerilor la masa de negociere, conducerea şi sindicatele sunt 

în situaţia de a identifica propunerile mai importante pentru ambele părţi şi zonele 

potenţiale în care se poate ajunge rapid la o înţelegere. În acest moment poate apărea 

tendinţa de a poza, de a juca teatru, ambele părţi dorind să-şi stabilească poziţiile. 

Acest stadiu al negocierii este alcătuit din trei segmente.  
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Mai întâi, negocierea distributivă ce apare în fazele timpurii ale procesului de 

negociere şi în cadrul căreia părţile încearcă să îşi testeze una alteia limitele prin 

exprimarea cererilor într-un limbaj şi stil lipsite de compromis. Acest lucru poate fi 

realizat prin tactici confruntative sau argumentative.  

Al doilea segment este negocierea integrativă prin care părţile demonstrează o 

flexibilitate mai mare şi arată dorinţa de a-şi modifica poziţiile stabilite şi exprimate. 

Limbajul şi abilităţile non-verbale joacă un rol tot mai important în cadrul acestei etape. 

Tonul negocierii se poate schimba şi se poate dezvolta o atmosferă mai cooperantă şi mai 

conciliantă.  

Al treilea segment este adoptarea deciziei şi acţiunea. În această etapă problemele 

sunt clare şi ambele părţi trebuie să adopte decizii în ceea ce priveşte lucrurile care sunt 

acceptate şi cele care nu sunt. 

În general, problemele mai puţin importante sunt primele negociate deoarece 

probabil vor crea o atmosferă de cooperare şi compromis; problemele legate de drepturile 

salariale ar trebui discutate ultimele. În stadiile finale ale negocierii este de dorit să se facă 

concesii doar dacă ele sunt incidentale unui acord final şi să se încerce să se obţină 

iniţiativa prin focalizarea pe propunerile conducerii şi nu pe cele ale sindicatelor. 

În condiţii bune, rezultatul practic al negocierii este un acord scris, şi anume 

contractul colectiv de muncă. 

În modelul clasic de negociere, fiecare dintre părţi face oferte de început, care sunt 

inaccesibile pentru cealaltă parte, iar în acest sens fiecare parte va încerca să-şi convingă 

partenerul de negociere să se deplaseze în direcţia sa şi, la rândul său, nu va încerca să 

facă vreo mişcare decât în două situaţii: „fie în schimbul unui compromis, pe care îl face 

cealaltă parte, fie de teamă că dacă nu cedează, partenerul va anula negocierea”
14

. 

Alternativa la modelul clasic de negociere este, în opinia aceloraşi autori, concesia, în care 

trebuie să treci în cealaltă extremă, să fii flexibil şi să cedezi din teren, pentru ca astfel să 

se evite confruntarea. 

 

B. Strategii de negociere 

 Fisher şi Ury
15

 au dezvoltat o strategie, denumită şi „strategia Harvard”, potrivit 

căreia subiectele care urmează a fi dezbătute în cadrul unei negocieri trebuie să fie 

analizate în ordinea importanţei reale pe care o au şi nu a importanţei poziţiei echipelor de 

                                                 
14

 Rentrop & Straton, op.cit., p. 104 
15

 Fisher, Robert, Ury, William, „Getting to Yes“, New York: Penguin Books, 1981, p.11 
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negociatori. Totodată, cei doi pun accentul pe principii şi pe corectitudine, pe care le 

consideră, de altfel, şi necesare pentru buna desfăşurare a procesului de negociere. 

 Alţi autori, cum este Roger Launay
16

 consideră că strategiile trebuie fixate încă 

înaintea începerii propriu-zise a negocierii. În acest sens, Launay trasează şase paşi în 

construirea unei strategii de negociere care trebuie adoptată de echipele care vor intra în 

negocieri, şi anume: 

1) studierea echipei adverse (câte persoane alcătuiesc echipa şi cine este cel care 

hotărăşte în final); 

2) scopurile vor fi cele oneste sau ne propunem obiectivele cele mai mari pe care 

le putem obţine?; 

3) care sunt subiectele pe care ne vom axa? (Unde vom ceda? Unde nu vom ceda 

sub nici un preţ? Care este preţul cedării?); 

4) bătălia – cu ce ne putem ameninţa adversarii?; 

5) ce va câştiga cealaltă echipă dacă acceptă anumite concesii? Dar noi?; 

6) alegerea momentului optim pentru începerea negocierii. 

  

 Membrii Organizaţei Internaţionale a Muncii sunt de părere că fiecare echipă de 

negociatori trebuie să-şi formuleze propriile strategii pentru toate stadiile procesului de 

negociere. Însă şi aceştia acordă o mai mare importanţă etapei de pre-negociere, unde 

strategia adoptată trebuie să cuprindă următoarele: 

1) cât de mult să ofer în momentul în care părăsesc masa de negocieri, în cazul în 

care oferta mea iniţială a fost refuzată, pentru negocieri ulterioare. Această 

ofertă ar trebui să fie suficient de atractivă, astfel încât să nu fie 

dezavantajoasă; 

2) cum să fac legătura între cerinţele unei echipe şi concesiile celeilalte
17

. 

 După părerea autorului Vasile Sebastian Dâncu, strategiile de negociere care vor fi 

utilizate distinct în timpul negocierilor de către actorii negocierii depind de trei factori, şi 

anume de: 

a) conjunctura de piaţă; 

b) personalitatea şi moralitatea negociatorilor; 

c) relaţiile dintre părţi
18

.  

                                                 
16

 Launay Roger, op. cit., p. 86-87 
17

 http://www.ilo.org/public/english/...html accesat la 19 martie 2005 ora 16.15 
18

 Dâncu, Vasile, Sebastian, op. cit., p. 29 

http://www.ilo.org/
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În funcţie de aceşti factori, acelaşi autor fundamentează patru tipuri de strategii, astfel: 

1) Strategii directe – sunt utilizate atunci când raportul de forţe sunt favorabile 

echipei care le foloseşte, iar capacitatea de negociere impune cu uşurinţă voinţa 

celui mai tare, printr-o bătălie decisivă şi scurtă; 

2) Strategii indirecte – sunt folosite atunci când raportul de forţe şi împrejurările nu 

sunt favorabile echipei care le adoptă, astfel încât aceasta poate alege soluţii de 

uzură, lovituri laterale, dar poate de asemenea să utilizeze mijloace psihologice în 

scopul limitării libertăţii de acţiune a adversarului; 

3) Strategii conflictuale – sunt bazate pe forţe şi aplicabile în condiţiile unui conflict 

deschis sau în condiţii de competitivitate; 

4)  Strategia cooperatistă - se urmăreşte stabilirea unui echilibru între avantaje şi 

concesii prin care să se evite conflictul deschis, refuzând utilizarea mijloacelor 

agresive de presiune. După opinia lui Vasile Sebastian Dâncu, „ai în faţă un 

partener, şi nu un adversar”
19

. Acest autor consideră şi faptul că aceste strategii 

încearcă să identifice „punctele şi interesele comune pentru a face posibile cât mai 

multe oportunităţi de a cădea de acord cu partenerul şi a-i da satisfacţie”. 

  Aceste strategii au la bază tehnici de influenţă pozitivă, precum promisiunile, 

recomandările, concesiile şi recompensele, care sunt de fapt manevre şi stratageme 

utilizate în construcţia negocierii. 

2.2.3. Manevre şi stratageme 

 Manevrele şi strategemele sunt utilizate în negocieri atunci când se joacă un dublu 

joc intransigent sau conciliant. În acest sens, unul dintre negociatori joacă rolul celui dur, 

interesat îndeosebi de apărarea intereselor grupului său şi apoi joacă rolul celui mai slab 

atunci când urmăreşte asigurarea continuităţii negocierilor. 

A. Manevre  

 Din perspectiva autorului francez Pierre Lebel
20

 se folosesc manevre distincte, 

după cum se negociază în situaţii conflictuale sau cooperative. 

 1.   În cadrul negocierilor conflictuale 

În cadrul negocierilor conflictuale se folosesc următoarele manevre: 

a) Ameninţarea şi bluful, dintre care ameninţarea fiind mai frecventă 

se materializează prin întreruperea negocierilor, urmată de reluarea 

                                                 
19

 ibidem, p. 30  
20

 Lebel, Pierre, “Arta negocierilor”, Paris, Editura de organizare, 1984, p. 64-72 
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sau intensificarea conflictului, iar bluful constă în a convinge echipa 

adversă că dispune de aceste ameninţări sau de alte resurse; 

b) Supralicitaţia constă în creşterea exigenţelor faţă de exigenţele 

adversarului; ea putând fi utilizată şi ca mijloc de testare a limitei de 

manevră a adversarului; 

c) Disimularea informaţiei este una dintre caracteristicele negocierilor 

conflictuale, în care informaţiile nu sunt dezvăluite decât pe 

măsuranecesităţii argumentaţiei, iar una din metodele folosite este 

de „a îneca informaţiile importante într-o masă de informaţii mai 

puţin importante”
21

; 

d) Momeala se manifestă atunci când cealaltă echipă este într-o stare în 

care crede că acel punct este foarte important, se insistă pentru a se 

obţine concesii, iar apoi se abandonează în scopul obţinerii unei alte 

revendicări, mai importantă; 

e) Absenţa sau întârzierea sunt folosite pentru a pune la încercare 

răbdarea adversarului sau pentru a-i demonstra că pretenţiile sale 

sunt excesive; 

f) Ostilitatea / agresivitatea verbală este utilizată cu scopul de a face 

presiuni asupra adversarului, obligându-l să reacţioneze emoţional; 

g) Schimbarea negociatorului pentru a crea surpriză sau chiar pentru a 

repune în discuţie acordurile potenţiale. 

 

2. În cadrul negocierilor cooperative 

 Lebel consideră că manevrele mai des întâlnite în timpul negocierilor cooperative 

sunt distincte faţă de cele utilizate în negocierile de tip conflictual, şi anume după opinia 

sa, acestea ar fi: 

a) Dezvăluirea jocului încă de la începutul negocierilor – negociatorul 

joacă cu cărţile pe masă, ca şi cum ar fi vorba despre „un pariu pe 

încredere”
22

; 

b) Inovaţia, creativitatea, propunerile – în caz de impas, negociatorul îşi 

invită partenerii să gasească propuneri noi; el însuşi fiind activ, 

propunând ameliorări ale propunerilor echipei adverse; 

                                                 
21

 ibidem, p. 67 
22

 ibidem, p. 70 
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c) Promisiunile necondiţionate – negociatorul se angajează să realizeze 

ceva pozitiv pentru partenerul său fără a pune condiţii; 

d) Argumentarea utopică – negociatorul sublinează consecinţele pozitive 

ale utopiei comune ale proiectului comun; 

e) Prevederile ce scot în relief problemele comune viitoare ale părţilor – 

se arată părţilor care sunt problemele comune viitoare pentru a le 

convinge să formeze pentru moment o uniune. 

 Din înşiruirea prezentată de Pierre Lebel şi prezentarea în paralel  a manevrelor ce 

pot fi folosite diferit în cazul negocierilor de tip conflictual şi, după caz, de tip cooperativ, 

putem trage concluzia că în cadrul negocierilor conflictuale echipele de negociatori sunt 

privite ca fiind adverse, pe când în cazul negocierilor cooperative cele două echipe devin 

parteneri, încercând să găsească soluţii comune la probleme, de asemenea, comune. 

 B.   Stratageme 

  În opinia lui Lebel, „stratagemele sunt situate mai aproape de manipulare decât 

manevrele”
23

, care relevă tactica, în schimb stratagemele ţin de şiretenie, de trucuri, 

încercându-se prin acestea a se obţine mai mult decât se avusese în vedere iniţial. 

 Autorul citat a încercat şi o enumerare şi o explicare a stratagemelor, căutând să 

expună şi o diferenţiere a acestora faţă de manevre, astfel acestea ar fi: 

a) Trădarea unui aliat – în negocierile multipartite un aliat obţine un acord 

secret cu adversarul său pentru a obţine maximum de avantaje; 

b) Presiuni asupra unui partener izolat – atunci când decizia finală este 

nesigură, este interesant să-l faci pe adversar să cedeze, în acest sens se poate 

crea un scenariu în care pot fi incluse atât promisiuni, chiar şi indirecte, sau 

ameninţări voalate, cât şi un discurs moralizator; 

c) Crearea de dezbinări artificiale – prin acordarea de avantaje unilaterale se 

poate crea o stare de dezechilibru şi lipsă de susţinere în ehipa adversă; 

d) Negocierile de culise – dacă această comportare, care determină avansarea 

situaţiei, este cunoscută şi admisă, atunci ea devine o posibilitate printre 

celelalte (aceasta se referă la situaţia de manipulare când este exclusă o parte 

dintre participanţii la negociere); 

e) Limbajul dublu - conciliant şi simpatic, negociatorul care dispune de 

posibilităţi mari de sancţionare a adversarului poate recurge la ameninţare în 

                                                 
23

 ibidem, p. 76 
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particular, el va face în aşa fel încât aceste ameninţări să ajungă la urechile 

adversarilor pentru a face presiuni asupra lor. 

 Aşadar, alături de tactici şi de strategii, manevrele şi stratagemele sunt utilizate ca 

tehnici în negociere, urmărindu-se cu ajutorul acestora conducerea discuţiilor şi 

direcţionarea acestora spre punctul pe care o echipă de negociatori sau alta îl consideră 

important. Acestea sunt trucuri care trebuie învăţate, întrucât o folosire greşită a acestora 

poate conduce discuţiile într-o direcţie greşită, creându-se astfel o situaţie nedorită şi, în 

acelaşi timp, dezavantajoasă pentru negociatorii care nu au folosit aceste tehnici 

corespunzător situaţiei date. 

2.2.4.   Trucuri practice în negociere 

 În negocieri, pentru a-şi atinge scopul, unii negociatori depăşesc limitele tacticilor, 

strategiilor, dar şi ale manevrelor şi stratagemelor şi recurg la fel şi fel de trucuri pentru a-

şi intimida adversarul şi pentru a câştiga teren în faţa partenerilor de discuţie. În acest 

sens, este recomandabil ca echipa de negociatori care urmăreşte câştigarea de teren şi prin 

alte metode decât cele prezentate să se aşeze la masa de negociere cu spatele spre lumină, 

întrucât reacţiile lor vor fi mai puţin vizibile de către adversari, ale căror reacţii se vor 

putea vedea mai bine. Apoi, se recomandă şi o ţinută vestimentară confortabilă, iar nu 

adoptarea unei ţinute festive; utilizarea unui limbaj obişnuit, nu unul savant. În ceea ce 

priveşte punctualitatea, este bine ca sosirea la sala unde urmează să aibă loc negocierile,  

să nu fie nici prea devreme, dar nici în întârziere, ci înainte cu cinci minute de începerea 

şedinţei, pentru a putea fi făcute prezentările. Este de asemenea recomandată evitarea 

şedinţelor – maraton, însă nu şi evitarea mai multor şedinţe pe aceeaşi tema de 

negociere
24

. 

 Totodată, aceste trucuri lipsite de scrupule pot fi şi preîntâmpinate de către echipa 

de negociatori care le cad pradă sau dacă nu preîntâmpinate, atunci cel puţin depăşite. 

Aşadar, membrii grupului Rentrop & Straton prezintă câteva modalităţi de depăşire ale 

unor trucuri
25

, ce ar putea fi depaşite prin următoarele modalităţi:  

-    Înşelăciunea (minciuni, zvonuri nefondate) – acest truc poate fi depăşit prin verificarea 

adevărului, iar în caz de suspiciuni ar fi de preferinţă să se amâne şedinţa; 

-    Mediul stresant (creat de lumină, zgomot, distragerea atenţiei) – este de preferabilă 

alegerea unui teren neutru pentru buna desfăşurare a şedinţei de negociere; 

 

                                                 
24

 Federaţia Sindicatelor Libere din Comerţ, Curs de pregătire – Tehnici de negociere, Bucureşti, p. 13 
25

 Rentrop & Straton, op. cit. p. 140 - 142 
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                           Înşelăciune                            Posibile 

                                                                   „trucuri murdare”          Mediu stresant 

 

Escaladarea                Politica de tipul                        Atac la                   Cereri 

cererilor             „marginea prăpastiei”                  persoană               imposibile 

 

-    Cererile imposibile – este bine ca acestea să nu fie luate în serios de către echipa 

căreia se adresează acestea; 

-    Atacul la persoană (sarcasm, insulte) – poate fi depăşit în primă fază prin tăcere, dar 

dacă persistă, atunci ar fi mai bine să fie cerut echipei/persoanei care îl utilizează să 

înceteze; 

-    Politica de tipul „marginea prăpastiei” – când unul dintre adversari îl împinge pe 

celălalt în punctul în care în lipsa unui dezacord i-ar pricinui probleme majore. Acest truc 

trebuie să fie prevenit, prin luarea unor măsuri de siguranţă, astfel încât întotdeauna să 

existe posibilitatea ca cel aflat într-o astfel de situaţie să poată lua decizia încheierii 

tratativelor; 

-    Escaladarea cererilor – este cazul în care înainte de a se ajunge la un acord, unul 

dintre negociatori ridică ştacheta pretenţiilor, iar cealaltă parte nu mai are numic de dat. Şi 

în acest caz, soluţia optimă este prevenirea, prin informarea clară şi pe tot parcursul 

şedinţei a intenţiilor cu privire la oferta proprie.  

 

Stadiul 3: Implementarea contractului 

Odată ce s-a ajuns la o înţelegere, contractul trebuie implementat. În acest stadiu, 

părţile înţelegerii pun în aplicare prevederile contractului. Este o parte dificilă şi 

importantă a procesului de negociere colectivă. 

Conducerea trebuie să facă toate eforturile pentru a se asigura că supervizorii sunt 

bine pregătiţi pentru a interpreta şi implementa contractele de muncă. Aceasta este calea 

“Negociatorul 

neautorizat” 
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cea mai bună pentru a se asigura că managerul îşi păstrează drepturile asigurate prin 

contract şi că le poate aplica de o manieră corectă.  

Dacă apar neînţelegeri în ceea ce priveşte implementarea şi interpretarea 

contractului ce nu pot fi rezolvate de către părţile aflate în dispută pe baza procedurilor de 

rezolvare internă, atunci contractul în sine poate folosi pentru arbitrarea neînţelegerilor. 

Acest proces este similar arbitrajului de interese, o a treia parte putând asculta disputa şi 

adopta decizii pe baza argumentelor prezentate. 

 Felul în care părţile abordează procesul negocierii influenţează rezultatele 

negocierii. Felul în care fiecare dintre echipele de negociatori îşi imaginează rezultatele 

negocierii, înainte de negociere, ca şi felul în care se comportă în timpul procesului de 

negociere, contribuie la rezultatele negocierii.  

 

2.3.1 Tehnici de încheiere a negocierilor 

La fel ca şi tehnicile de desfăşurare a negocierilor, şi în cazul încheierii procesului 

de negociere există unele tehnici, şi anume: 

- făcând o concesie „din pachet”, de preferat una minoră, în locul înţelegerii, 

concesia poate fi oferită cu mai mult succes decât anterior, în faza acordului: „ 

Dacă voi sunteţi de acord să stabilim X, atunci noi vom ceda Y”; 

- realizând o înţelegere sau aducând ceva nou, ca de exemplu, mărirea duratei 

timpului pentru înţelegere, stabilirea înţelegerii, a întâlnirilor viitoare sau 

efectuarea unor declaraţii comune despre intenţia de a face un anumit lucru 

viitor; 

- trecând în revistă tot ceea ce s-a realizat până în prezent de-a lungul 

desfăşurării pocesului de negociere, accentuând concesiile făcute şi amploarea 

la care au fost executate mişcările şi declarând că obiectivul final a fost atins; 

- forţând prin ameninţare o consecinţă extremă, care ar urma în cazul în care nu 

este înţeleasă sau acceptată revendicarea finală; 

- oferindu-i celeilalte părţi posibilitatea de a alege între două alternative de 

acţiune.
26

  

 Actorii implicaţi într-o negociere reuşesc să aducă discuţiile într-un anumit punct, 

din care aceştia pot să perceapă situaţia creată din puncte diferite de vedere. Astfel, 

rezultatele unei negocieri pot crea următoarele situaţii distincte pentru cele două echipe de 

                                                 
26

 Bogáthy, Zoltán, op. cit., p. 179 - 180 
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negociatori implicate în negociere: câştig – pierdere, pierdere – pierdere şi câştig – 

câştig. Este vorba despre cele două noţiuni des utilizate în literatura americană: WIN – 

LOSE. 

 Dar există totuşi posibilitatea ca cele două echipe antrenate în procesul de 

negociere a contractului colectiv de muncă să nu ajungă la un consens, datorită unor 

împrejurări sau condiţii, care oferite de una din părţi să nu fie acceptate de cealaltă parte. 

În acest caz ne confruntăm cu situaţia inversă celei în care, în mod normal, prin negociere 

se rezolvă un conflict. Această situaţie este tocmai cea descrisă mai sus, caz în care 

datorită unor puncte nefavorabile în care s-a ajuns sau datorită lipsei de compromisuri din 

partea unei echipe de negociatori care să ducă la un consens comun, se iscă un conflict. 

Astfel, „recursul la conflict este adesea folosit în scopul impunerii negocierii”
27

. 

 

Prevederile contractului colectiv de muncă 

Conţinutul contractului va depinde substanţial de condiţiile locale, la fel ca şi de 

mărimea sau tipul instituţiei. Totuşi, există trăsături comune care probabil pot să apară. 

Cele de mai jos nu constituie o listă exhaustivă de elemente ale unui contract ci sunt doar 

exemple. 

1. Declaraţia asupra scopului 

O asemenea declaraţie include numele părţilor oficiale ce participă la contract. 

Poate să mai includă şi declaraţii privitoare la scopul fundamental al înţelegerii, cum ar fi 

“promovarea de relaţii lucrative între conducere şi sindicat” sau “oferirea de servicii 

eficiente fără întreruperi”.  

2. Declaraţia de recunoaştere 

În această secţiune, sindicatul este recunoscut oficial drept factor de negociere 

pentru angajaţi. De mare importanţă este stabilirea celor care sunt incluşi în echipa de 

negociatori. 

3. Autoritatea şi limitele contractului 

Contractele angajaţilor din administraţia publică sunt întocmite în baza legii. În 

mod obişnuit, contractul conţine afirmaţii explicite conform cărora orice prevederi 

contractuale ce violează asemenea legi sau reguli sunt invalide. O clauză “de salvgardare” 

este de asemenea inclusă, prevăzând faptul că dacă o prevedere anume este declarată 

ilegală restul contractului rămâne în vigoare. Prevederi adiţionale includ “clauze capac” ce 

                                                 
27 http://www.ibjc.pt/inovarformar/Produtos/manualEMERGENCES.pdf. accesat la 03 martie 2005, ora 

19.25 

http://www.ibjc.pt/inovarformar/Produtos/manualEMERGENCES.pdf
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interzic încercarea de a redeschide negocierea pe perioada valabilităţii contractului şi o 

declaraţie conform căreia subiectele neacoperite de contract sunt guvernate de practicile şi 

politicile de personal existente. 

4. Declaraţia privitoare la drepturile conducerii 

În mod obişnuit, contractul include precizarea referitoare la drepturile pe care 

conducerea şi le rezervă. După cum s-a menţionat mai devreme, este important ca 

managerul să nu renunţe la drepturile şi responsabilităţile sale în conducerea instituţiei. 

Drepturile sale de a planifica, direcţiona, controla politicile instituţionale şi condiţiile de 

angajare trebuie explicit precizate. Deoarece legile statului identifică şi protejează deja 

acest drept, anumite contracte citează direct aceste prevederi legale.  

5.  Declaraţia de nondiscriminare 

Contractul poate include o declaraţie explicită conform căreia în nici o 

circumstanţă nici sindicatele, nici conducerea nu vor adopta decizii privitoare la angajare 

bazate pe rasă, origine, handicap, religie, vârstă, sex, stare civilă etc. În plus, pot exista 

prevederi care să indice că angajatorul nu va lua măsuri punitive împotriva persoanelor 

care doresc să se alăture sau să ia parte la acţiuni sindicale. 

6. Procedurile de negociere 

Contractul poate preciza exact cum vor decurge negocierile şi cum vor fi 

soluţionate disputele. Această secţiune poate preciza elemente cum ar fi: 

 cine poate iniţia negocierea; 

 datele până la care propunerile trebuie înaintate; 

 limitele de timp pentru răspunsul la propuneri; 

 data la care trebuie să înceapă negocierile; 

 forma acordului final; 

 procedurile de soluţionare a disputei în cazul în care părţile nu cad de acord. 

7. Prevederi referitoare la grevă sau interzicerea accesului angajaţilor la locurile 

de muncă 

În funcţie de prevederile stabilite la secţiunea precedentă, această secţiune discută 

dacă grevele sunt permise, în ce condiţii şi care este procedura care trebuie îndeplinită 

pentru a declanşa o grevă. Dacă în contract este prevăzut arbitrajul obligatoriu, atunci 

probabil că acest document va interzice declanşarea grevei pe durata sa de valabilitate. În 

mod similar, conducerea acceptă să nu interzică accesul angajaţilor la locurile de muncă.  

8. Declaraţia referitoare la drepturile sindicatelor 
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În această secţiune sunt prevăzute drepturile sindicatului şi ale membrilor săi. 

Printre subiectele care pot apărea se numără: 

 folosirea panourilor de afişaj şi a altor tipuri şi forme de comunicare cu angajaţii; 

 dreptul membrilor de sindicat de a asista la întrunirile conducerii; 

 acceptarea de către management a reţinerii automate a cotizaţiilor sindicale din salariul 

angajatului; 

 identificarea momentului şi locului în care sindicatul poate să-şi desfăşoare activitatea 

în interiorul/incinta instituţiei; 

 dreptul angajatului de a-şi consulta dosarul personal şi de a ataca sau răspunde la orice 

material cu caracter negativ din cuprinsul acestuia. 

9. Drepturi individuale 

Contractul poate conţine prevederi ce stabilesc că indivizii sunt liberi să se alăture 

sindicatelor şi să participe sau să nu participe la acţiunile sindicale fără a fi ameninţaţi sau 

intimidaţi nici de către sindicat nici de către conducere. 

10. Posturile libere, promovarea sau angajarea de probă 

Aceste prevederi se referă la modurile în care angajaţii pot să depună cereri pentru 

posturile libere. În general, procedura de afişare a locurilor libere şi limita de timp pentru 

înscriere sunt reglementate de legislaţia în vigoare. De o importanţă particulară pentru 

conducere este asigurarea că sunt stabilite criterii potrivite pentru selecţie. În interesul 

unui serviciu de calitate, conducerea ar trebui să facă orice efort pentru a se asigura că 

abilităţile, deprinderile, cunoştinţele şi motivaţia angajaţilor sunt valorizate mai mult decât 

vechimea, deşi dacă toate celelalte condiţii sunt egale, vechimea poate fi un factor 

important.  

11. Timpul de muncă 

Contractul trebuie să definească clar săptămâna de muncă, indicând numărul de ore 

pe zi care reprezintă norma întreagă a unui angajat şi numărul de zile de muncă pentru 

fiecare săptămână. Este foarte probabil să nu se precizeze zilele, de exemplu de luni până 

vineri, pentru că adesea este necesar să se lucreze şi în week-end. Este spre avantajul 

conducerii să se asigure că nu există nimic în contract care să garanteze unui angajat că va 

lucra un anumit număr de ore sau zile într-o săptămână dată. 

Prevederi adiţionale ar trebui să indice perioada de timp acordată pauzei de masă şi 

celorlalte pauze, ca şi compensaţia pentru munca peste program. În mod similar, pot exista 

prevederi pentru tipul de muncă peste program. Problema lucrului în zilele de sâmbătă şi 
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duminică poate necesita prevederi suplimentare, mai ales în legătură cu aspectul său de 

voluntariat. 

12. Salarii şi alte avantaje 

O parte importantă a contractelor de muncă se referă la drepturile salariale. Alte 

prevederi pot indica diferenţele de salarizare pentru angajaţii ce muncesc având program 

redus de muncă sau sunt angajaţi cu o jumătate de normă.  

13.Concedierea 

Foarte probabil, contractul va cuprinde prevederi pentru concedierea angajaţilor. 

Adesea, vechimea este considerată criteriul cel mai important în cadrul unei clasificări 

date a posturilor. Angajaţii cu cea mai mare durată a serviciului sunt ultimii concediaţi, în 

timp ce angajaţii in perioada de probă şi cei cu vechime redusă sunt primii. 

14. Concediile 

Contractul poate conţine prevederi referitoare la procedurile şi condiţiile în care 

angajatul poate primi un concediu. Printre tipurile comune de concedii se numără 

concediile de odihnă, de maternitate/paternitate, concediile plătite pentru îngrijirea 

copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, concediile de boală, concediile de studii, 

învoirile de urgenţă, cele personale şi cele pentru evenimente familiale şi alte evenimente 

deosebite. 

15. Disciplina 

Anumite contracte pot conţine prevederi explicite referitoare la măsurile 

disciplinare. De exemplu, pot prevedea un sistem progresiv de asemenea măsuri; există 

precizări privitoare la dreptul angajatului de a completa o plângere datorată măsurilor 

disciplinare la care a fost supus, dreptul de a fi reprezentat de sindicat într-o dispută în 

legătură cu acţiunile disciplinatorii şi la adăugarea materialelor privitoare la măsurile 

disciplinare la dosarul personal al angajatului. 

16. Procedurile de formulare a plângerilor 

O parte fundamentală a contractului implică procedurile legate de plângeri. O parte 

critică a acestei secţiuni este cea referitoare la definirea unei plângeri. Sindicatul poate 

încerca să negocieze o definire largă, ce ar presupune că orice acţiune a conducerii 

considerată a fi injustă sau necinstită poate fi subiect pentru o plângere. Conducerea ar 

trebui să fie interesată de îngustarea noţiunii şi relaţionarea sa specifică la contract. 

Plângerile ar trebui privite ca semnalări ale violării sau interpretării greşite a unor 

prevederi specifice ale contractului. 
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În general, procedura de completare a unei plângeri identifică o serie de paşi 

specifici pe care autorul ei şi conducerea trebuie să-i parcurgă în relaţie cu o asemenea 

acţiune. Este cel mai bine să se stabilească o perioadă de timp relativ scurtă pentru 

rezolvarea plângerilor, astfel încât acestea să nu se acumuleze. Când părţile par incapabile 

să-şi rezolve problema, contractul poate include prevederi referitoare la arbitrarea 

plângerii. Această procedură este similară cu arbitrajul de interese. Sunt stabilite cele 

necesare pentru alegerea arbitrului, care serveşte drept o parte a treia, neutră. Arbitrul trece 

în revistă faptele, conduce o audiere şi ia decizii care sunt obligatorii pentru toţi cei 

implicaţi.  

17. Pregătirea şi dezvoltarea profesională 

Contractul poate identifica condiţiile în care angajaţii pot dobândi cunoştinţe şi 

abilităţi suplimentare. În această situaţie instituţia suportă toate cheltuielilor necesare 

participării la conferinţe şi seminarii sau plata taxelor şcolare pentru cursuri de durată mai 

mare sau în cadrul unui program de pregătire profesională.  

18. Alte prevederi ce pot fi stabilite în contract 

Exemplul 1: Utilizarea terminalelor video: siguranţa a devenit o problemă în 

ultimii ani în acest domeniu, mai ales datorită radiaţiilor de nivel scăzut emise de ecran şi 

senzaţiei de disconfort fizic ce apare după un timp îndelungat petrecut în faţa unui 

monitor. Contractul poate conţine prevederi legate de numărul de ore pe care un angajat le 

poate petrece în mod continuu în faţa unui terminal, durata şi frecvenţa pauzelor şi 

condiţiile în care schimbarea locului de muncă este posibilă.  

Exemplul 2: Libertatea intelectuală: anumite contracte pot conţine prevederi care 

să protejeze angajaţii de represalii dacă aceştia scriu un articol pentru a fi publicat. În 

schimbul non-intervenţiei conducerii, contractul poate cere ca angajaţii să includă o 

declaraţie prin care arată că vorbesc în nume personal şi nu în numele instituţiei. 

Elementele amintite mai sus sunt reprezentative pentru anumite lucruri conţinute 

într-un contract. Depinzând de istoric şi de situaţie, numărul şi tipul problemelor negociate 

variază. În analiza finală, majoritatea elementelor unui contract sunt identice cu cele pe 

care conducerea ar fi trebuit să le trateze chiar şi fără sindicat. Diferenţa este că sindicatul 

are un rol important şi formal în modelarea politicilor de personal.  

 

Evitarea sindicalizării  

Fără îndoială, majoritatea managerilor ar prefera să evite sindicatele dacă pot. 

Există câteva modalităţi de evitare, cu succes, a înfiinţării şi dezvoltării sindicatelor. Una 
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dintre cele mai la îndemână este crearea, în interiorul instituţiei, a unor condiţii ce fac 

inutilă sindicalizarea.  

Factorii care tind să stimuleze dezvoltarea sindicatelor în cadrul forţelor de muncă 

includ: 

 Sentimentul că managerul nu tratează corespunzător angajaţii. 

 Comunicare deficitară. 

 Imposibilitatea de a oferi salarii şi avantaje competitive sau recompense adecvate 

efortului depus în muncă. 

 Tratament necinstit sau favoritism, mai ales în ceea ce priveşte disciplina şi 

promovarea. 

 Lipsa unor canale eficiente pentru manifestarea nemulţumirilor. 

 Condiţii de muncă periculoase sau nesănătoase. 

Forţa de muncă din domeniul administraţiei publice, atât cea din trecut cât şi cea 

din prezent, este interesată în multe dintre lucrurile pe care toţi angajaţii le doresc. În acest 

caz, este clar ce trebuie să facă conducerea instituţiei: 

 Să acorde salarii şi avantaje care oferă un nivel de trai decent şi care sunt competitive 

cu cele oferite categoriilor profesionale similare pe piaţa generală a forţei de muncă. 

 Maximizarea şanselor angajaţilor de a participa formal şi informal la adoptarea 

deciziilor care-i afectează. 

 Să asigure administrarea cinstită a sistemului de recompense, evaluare, disciplină şi 

promovare. 

 Să ofere mijloace formale şi informale prin care plângerile pot fi rezolvate eficient şi 

corect. 

 Să asigure stabilitatea locului de muncă pentru angajaţi. 

 Să asigure o pregătire corespunzătoare a angajaţilor atât în ceea ce priveşte activitatea 

lor specifică cât şi în legătură cu scopurile organizaţiei ca întreg. 

 Să asigure faptul că angajaţii primesc la timp informaţii corecte asupra tuturor 

subiectelor legate de instituţie. Această procedură de comunicare poate fi atât scrisă cât 

şi orală. De asemenea, să se asigure că persoanele care fac comunicările sunt cele 

corespunzătoare. Angajaţii nu ar trebui să primească de la colegi informaţii pe care ar fi 

trebuit să le audă mai întâi de la supervizori sau directori. 
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Toate acţiunile revendicative, legate de sindicate sau de negocieri, trebuie să se 

desfăşoare în limitele bine stabilite ale cadrului legislativ. În acest sens, avantajul 

existenţei unui sindicat constă tocmai în asigurarea unei asistenţe juridice care să poată să 

dea sprijinul său fie sindicatului în întregul său, fie diverşilor săi membri care întâmpină 

diferite şi neaşteptate probleme legate de desfăşurarea activităţii profesionale. 

 

 


