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Abstract. Social dialogue and tripartism play an important role in promoting and strength-
ening fundamental principles and rights at work, promoting job creation and expanding
social protection. In the context of the severe challenges of globalization, a growing num-
ber of developing countries are recognizing the need to faster dialogue, partnership and
participatory approaches to decision-making. Thus, social dialogue becomes a prerequi-
site for efficient corporate governance and means to attain national economic and social
objectives and to contribute to poverty reduction policies. We shall propose a diagnosis
and analysis system in order to measure and monitor the evolution of the industrial rela-
tions and social dialogue.
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�

Dialogul social reprezintã un factor important
de progres socioeconomic, esenþial pentru
promovarea unor condiþii decente de muncã ºi
pentru reducerea sãrãciei. În acest context, în ul-
tima decadã existã o preocupare aparte la nivel
internaþional (ILO – International Labour Office,
OECD, Banca Mondialã) ºi naþional pentru
monitorizarea acestui proces ºi elaborarea unor
indicatori pertinenþi pentru evaluarea relaþiilor de
muncã ºi a dialogului social.

O definiþie general acceptatã a dialogului so-
cial este cea datã de ILO (Kenworthy, Kittel, 2003,
p. 5): procesul prin care reprezentanþii salariaþilor,
ai patronatelor ºi ai guvernului schimbã informaþii
ºi opinii, se consultã, negociazã ºi ajung la acorduri

în probleme de interes comun. Aceastã definiþie
este largã, cuprinzând toate nivelurile la care se
realizeazã dialogul social:

� la nivel interprofesional, reunind
reprezentanþi ai diferitelor profesii la scarã
naþionalã;

� la nivel de ramurã profesionalã, grupând
reprezentanþi ai activitãþilor ce au
caracteristici economice comune;

� la nivel de întreprindere.
Dialogul social joacã un rol central în politicile

sociale europene, reflectând capacitatea de
exprimare a angajaþilor cu privire la aspecte legate
de muncã ºi implicarea acestora în procesul
decizional referitor la stabilirea condiþiilor de
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muncã. Aceastã interacþiune poate fi realizatã prin
intermediul unor reprezentanþi legali ai colectivului
sau în dialog direct, între angajat ºi angajator.
Capacitatea angajaþilor de a se organiza în mod
liber în vederea apãrãrii intereselor proprii în cadrul
negocierilor colective cu angajatorul este un ele-
ment fundamental în evaluarea gradului de
democratizare a procesului de muncã ºi în
mãsurarea eficienþei dialogului social.

Avantajele implementãrii unui sistem de
indicatori sociali „de alertã” prezintã o serie de
avantaje organizaþionale, printre care enumerãm:

� întãrirea coeziunii organizaþionale,
� facilitarea comunicãrii în cadrul organizaþiei,
� supleþe ºi flexibilitate structuralã în

gestionarea problemelor curente,
� evitarea conflictelor deschise,
� valorificarea experienþelor pozitive,
� creºterea eficacitãþii organizaþionale.
Scopul prezentei cercetãri este acela de a

identifica principalele surse de informaþii primare
pentru dezvoltarea unui set de indicatori de evaluare
a dialogului social ºi a estima relevanþa ºi utilitatea
unui astfel de demers.

Partenerii sociali ºi dialogul social la nivel de

întreprindere

Existenþa dialogului social într-o întreprindere
este condiþionatã, în mare mãsurã, de organizarea
ºi funcþionarea unor structuri instituþionale adecvate
acestui domeniu. Conform prevederilor Codului
Muncii, în þara noastrã existã în acest sens
urmãtoarele instituþii: reprezentanþii salariaþilor;
sindicatele; patronatul. La organizaþiile unde sunt
încadraþi mai mult de 20 de salariaþi ºi dacã nici
unul nu este membru de sindicat, interesele
acestora pot fi promovate ºi apãrate de
reprezentanþii salariaþilor, aleºi în cadrul adunãrilor
generale ale salariaþilor. Aceºti reprezentanþi
urmãresc respectarea drepturilor salariaþilor, în
conformitate cu legislaþia în vigoare, cu contractul
colectiv de muncã ºi regulamentul intern.

Patronatele sunt organizaþii ale patronilor,
autonome, care susþin ºi apãrã interesele membrilor
în relaþiile cu autoritãþile publice, cu sindicatele ºi
cu alte persoane fizice ºi juridice. Patronatele sunt
parteneri sociali în relaþiile colective de muncã,
participând, prin reprezentanþii proprii, la
negocierea ºi încheierea contractelor colective de
muncã, la tratative ºi acorduri cu autoritãþile publice

ºi cu sindicatele ºi în alte structuri specifice ale
dialogului social.

În toate întreprinderile, indiferent de mãrimea lor,
se poate organiza de drept sindicatul salariaþilor, iar
patronatul nu se poate opune acestei iniþiative. De
asemenea, fiecare sindicat reprezentativ îºi poate
crea secþii sindicale la nivel de unitãþi de producþie
(ateliere, secþii, fabrici, uzine etc.) care sã-ºi
stabileascã apoi propriii reprezentanþi sindicali.

Delegaþii sindicatului reprezintã organizaþiile lor
în raport cu respectiva conducere a întreprinderii;
numãrul lor se stabileºte în raport cu efectivele
grupelor sindicale. Pentru desfãºurarea activitãþii,
delegaþii sindicatului în þãrile occidentale au un
statut special: dispun de un numãr de ore lunar
plãtite ca timp de lucru, însã consacrate activitãþilor
sindicale, concedierea lor fiind supusã aprobãrii
inspecþiei muncii etc.

Reprezentarea sindicalã îºi face simþitã prezenþa
mai ales în cadrul diferitelor negocieri, ca parte a
dialogului social din cadrul unitãþilor economice.
Negocierile trebuie sã se efectueze cel puþin anual
ºi se vor referi la aspecte prioritare privind
activitatea salariaþilor: durata ºi organizarea
timpului de lucru, salariile, formele de cointeresare
financiarã ale lucrãrilor, modalitãþile de aplicare a
dreptului de exprimare etc.

Ca mod de desfãºurare, se practicã negocierile
colective, în care reprezentanþii sindicatelor ºi ai
patronatului (sau conducerii întreprinderii) stabilesc
diferite convenþii sau acorduri de muncã prin care
sunt concretizate dispoziþiile legale, în special ale
Codului Muncii, la specificul întreprinderii.

Indiferent însã la ce nivel au loc negocierile, la
acestea participã, pe de o parte, doar reprezentanþii
organizaþiilor sindicale autorizate sã negocieze, iar,
pe de altã parte reprezentanþii confederaþiilor sau
organizaþiilor patronale (la nivel naþional sau de
ramurã), respectiv ai conducerii întreprinderii (sau
patronatul întreprinderii).

La nivel de ramurã, negocierile vor aborda
obligatoriu:

� cel puþin odatã la cinci ani, probleme de bazã
ale calificãrii profesionale specifice ramurii
ºi, de asemenea, metodologia acordãrii pentru
fiecare calificare a unui coeficient ierarhic
ce determinã salariul;

� anual, aspectele privind salarizarea ºi mai ales
salariile minime (salariul minim pentru
fiecare calificare sau tip de angajare din
ramura respectivã).
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La nivel de întreprindere, negocierile
sindicat-conducerea unitãþii vor avea în vedere
anual aspecte privind:

� salariile brute pentru fiecare nivel de
calificare (þinând cont de convenþia colectivã
la nivel de ramurã); majorãrile (indexãrile)
periodice ale salariilor; stabilirea unor
modalitãþi specifice de stimulare financiarã
a lucrãtorilor (prime de concediu, prime
pentru anumite posturi etc.);

� durata ºi modul de organizare a timpului de
lucru sãptãmânal (repartizarea concretã în
cadrul sãptãmânii ºi a fiecãrei zile de lucru a
duratelor legale pentru muncã); în cazul unor
acorduri derogatorii care permit o duratã
superioarã a sãptãmânii de lucru, peste durata
legalã, se vor stabili în comun regimul de platã
sau de recuperare a orelor suplimentare etc.

În urma stabilirii unor acorduri patronat-sin-
dicat, de prevederile acestora beneficiazã toþi
salariaþii din întreprindere, indiferent dacã sunt sau
nu membri de sindicat. Patronatul trebuie sã asigure
însã o informare a tuturor salariaþilor în legãturã
cu textele acordurilor convenite în cadrul
negocierilor cu sindicatele.

Printre dezavantajele apariþiei unor dezechi-
libre în relaþia patronat-sindicate enumerãm
urmãtoarele:

� menþinerea unui personal inadecvat ca
numãr faþã de necesarul real: insuficient,
în cazul în care balanþa puterii înclinã spre
patronat, respectiv excesiv în unele ramuri
economice aflate în declin, în cazul
influenþei sindicale;

� menþinerea unor niveluri salariale fãrã o
legãturã directã cu evoluþia productivitãþii în
întreprindere, fapt ce poate conduce la
scãderea gradului de motivaþie a angajaþilor
ºi la conflicte de muncã (nivel salarial
scãzut), respectiv la scãderea productivitãþii
ºi chiar consecinþe macroeconomice de
anvergurã, cum ar fi amplificarea inflaþiei
(nivel salarial excesiv);

� frânarea procesului de modernizare a
producþiei, din cauza reticenþei sindicatelor în
acest sens, þinând cont de perspectiva reducerii,
în unele cazuri, a efectivelor de salariaþi.

Dezechilibrele conduc, de regulã, la declanºarea
unor conflicte sociale de duratã ºi dificile, multi-
plicarea grevelor de solidaritate etc., care determinã,
de regulã, dezorganizarea sistemului productiv.

Managementul conflictelor sociale în cadrul

organizaþiei

Ca orice organism social, fiecare organizaþie are
douã caracteristici: atât dialogul, cât conflictul so-
cial. Conflictele sociale sunt naturale ºi necesitã
aplicarea unor proceduri specifice pentru
rezolvarea lor. Realitatea apariþiei lor are în vedere
divergenþele ce apar în legãturã cu punctele de
vedere, obiectivele sau interesele diferiþilor salariaþi,
grupuri, conducerea organizaþiei etc.

Conform Codului Muncii, conflictul de muncã
reprezintã orice dezacord intervenit între partenerii
sociali în raporturile de muncã. Conflictele de
muncã pot fi:

� conflict de interese, când se referã la
interesele cu caracter profesional, social sau
economic ale salariaþilor;

� conflicte de drepturi, atunci când vizeazã
exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea
unor obligaþii decurgând din legi sau din alte
acte normative.

Conflictele sociale pot fi clasificate, de
asemenea, dupã diferite criterii. În raport de nivelul
la care apar, existã:

a. Conflicte individuale, specifice unor anumiþi
salariaþi, ºi privesc strict pe fiecare lucrãtor în parte
(de exemplu, divergenþele exprimate de un salariat
privind suma primitã drept remuneraþie);

b. Conflicte la nivelul unei categorii de lucrãtori
dintr-un atelier sau calificare profesionalã (de
exemplu în legãturã cu modul de repartizare a
primelor, ca stimulente financiare);

c. Conflicte la nivelul întregii organizaþii, care
cuprind ansamblul salariaþilor având cauze diferite
(de exemplu privind procentul de indexare a
salariilor).

Din punct de vedere al organigramei
organizaþiei, conflictele pot fi:

a. Conflicte orizontale, care apar între persoane
sau compartimente de muncã aflate pe acelaºi nivel
ierarhic, dar pe linii ierarhice diferite (de exemplu
conflictul care poate sã aparã între directorul tehnic
ºi directorul economic în legãturã cu anumite
probleme financiare);

b. Conflicte verticale ce apar între persoane sau
compartimente de muncã situate pe trepte ierarhice
diferite; acestea sunt cele mai frecvente ºi pot sã
existe ºi între persoane aflate pe aceeaºi linie
ierarhicã (de exemplu între ºeful serviciului
contabilitate ºi ºeful biroului aprovizionare).
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O formã a conflictului colectiv o reprezintã
greva; aceasta implicã o încetare a lucrului de cãtre
salariaþi þinând cont de o serie de revendicãri
profesionale care sunt evidenþiate fie pentru prima
datã, fie au fost solicitate anterior însã nu sunt încã
satisfãcute.

Forma clasicã de grevã presupune întreruperea
completã a lucrului de cãtre salariaþi ºi pãrãsirea
locurilor respective pentru o duratã, determinatã
sau nu, de timp.

În þãrile occidentale se întâlnesc diferite variante
de greve(Lefter, 2004), spre exemplu:

a. Greva de avertisment, ce presupune o oprire
scurtã a lucrului de cãtre salariaþi, urmãrind atât
mobilizarea greviºtilor, cât ºi determinarea pãrþilor
în conflict pentru a începe negocieri;

b. Greva repetatã, care se caracterizeazã prin
opriri succesive ale lucrului, de cãtre salariaþi, pe
perioade scurte de timp;

c. Greva turnantã, când au loc încetãri succesive
ale activitãþilor în diferite verigi de producþie
(ateliere, secþii etc.) sau compartimente de muncã;
în acest caz se înregistreazã o masivã dezorganizare
a producþiei, iar costurile sunt ridicate pentru
întreprindere;

d. Greva surprizã presupune stoparea lucrului
de cãtre salariaþi, fãrã existenþa unui preaviz în acest
sens; în general, aceastã variantã de grevã este
interzisã prin convenþiile colective de muncã, iar
în serviciile publice din þãrile occidentale este, de
regulã, ilicitã;

e. Greva cu ocuparea localurilor întreprinderii
de cãtre greviºti; aceastã formã de grevã este, în
principiu, nelegalã deoarece încalcã dreptul de
proprietate (privatã sau publicã). Astfel
conducãtorul întreprinderii poate cere organelor în
drept sã procedeze la evaluarea localurilor ce sunt
ocupate de greviºti.

În practica þãrilor cu economie de piaþã se
constatã cã dreptul la grevã al salariaþilor este limitat
în douã situaþii, þinând cont de:

� dreptul de proprietate, care interzice deci
greva cu ocuparea localurilor întreprinderii;

� dreptul de muncã; acesta, de asemenea,
interzice salariaþilor greviºti sã opreascã
lucrul pentru alþi salariaþi care doresc sã-ºi
continue activitatea (ºi astfel sã nu participe
la grevã).

O cerinþã de bazã a managementului resurselor
umane dintr-o organizaþie o constituie cunoaºterea
permanentã a reclamaþiilor ºi revendicãrilor

salariaþilor ºi reevaluarea, pe cât posibil, a acestora
în scopul prevenirii conflictelor sociale.

În foarte multe cazuri, rezolvarea unui conflict
de muncã se face prin semnarea unei convenþii sau
a unui acord între pãrþile aflate în disputã. Sunt
situaþii însã când negocierea directã între pãrþile
aflate în conflict este dificilã în climatul conflictual;
în aceste cazuri se apeleazã la diferite proceduri
instituþionale de rezolvare a conflictelor colective,
cum ar fi: concilierea, medierea, arbitrajul etc.

a. Concilierea este efectuatã de cãtre o persoanã
neutrã, sau o comisie de conciliere, ºi presupune
organizarea de discuþii între pãrþile aflate în con-
flict, în scopul armonizãrii poziþiilor acestora ºi
ajungerii la un anumit acord; în general aceastã
procedurã de rezolvare a conflictelor sociale este
prevãzutã în acordurile sau convenþiile colective
de muncã;

b. Medierea solicitã intervenþia unei persoane
sau comisii neutre, care ancheteazã conflictul so-
cial, analizeazã poziþiile, pãrþile, iar în final propune
acestora o soluþie pentru rezolvarea respectivului
conflict;

c. Arbitrajul constã în soluþionarea conflictului
social, de cãtre unul sau mai mulþi arbitri, stabiliþi
de comun acord de pãrþile opozante. Decizia
arbitrului este însã obligatorie pentru pãrþile aflate
în conflict (þinând cont de faptul cã acestea au
acceptat atât procedura arbitrajului, cât ºi pe
respectivul arbitru).

Ca o tendinþã generalã în ultimii ani, se constatã
în þãrile occidentale scãderea însemnatã a
conflictelor de muncã, atât privind numãrul
acestora, cât ºi efectivele care au încetat lucrul,
numãrul de zile de inactivitate, numãrul de
întreprinderi la care s-au înregistrat etc. Aceastã
situaþie are multiple explicaþii, iar printre elementele
favorizante ale diminuãrii conflictelor de muncã
se aflã indiscutabil ºi dezvoltarea managementului
resurselor umane în cadrul organizaþiilor respec-
tive (dialogul social, motivarea personalului etc.)

Sistemul de indicatori de monitorizare a relaþiilor

de muncã în cadrul organizaþiei

Monitorizarea permanentã, cotidianã, a
condiþiilor ºi relaþiilor de muncã permite reperarea
eventualelor conflicte de muncã latente. Utilizând
modelul de conflict organizaþional al lui Robbins
(citat de Manolescu, 2004), se poate afirma cã
declanºarea conflictelor de muncã debuteazã cel
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mai adesea prin comportamente atipice ale
salariaþilor, care prejudiciazã astfel întreprinderea.

În acest sens, sistemul de indicatori sociali de
alertã cuprinde: absenteismul, rotaþia personalului,
scãderea randamentului sau a calitãþii produselor/
serviciilor, utilizarea excesivã a serviciilor de
mentenanþã, risipa de resurse, sabotajul etc.

Absenteismul reprezintã o situaþie conflictualã
între comportamentului unui salariat ºi
regulamentul de funcþionare al organizaþiei,
conducând în timp la deteriorarea calitãþii
raporturilor de muncã cu responsabilul ierarhic ºi
cu restul populaþiei angajate. Printre indicatorii luaþi
în calcul pentru mãsurarea absenteismului
enumerãm urmãtorii: întârzierile (micro-
absenteism), concediile medicale de scurtã duratã,
justificate sau nu prin certificate medicale, absenþele
nemotivate, absenþele cauzate de conflicte deschise
de muncã, absenþele medicale determinate de
accidente de muncã sau boli profesionale (Peretti,
2004).

În practica relaþiilor umane, putem determina o
serie de indicatori care sã permitã monitorizarea
climatului social din cadrul organizaþiei (Picard,
1991):

� Gravitatea absenþelor  – determinatã ca
pondere a numãrului cumulat de ore de
absenþe în timpul normal de lucru, permite
mãsurarea impactului absenteismului asupra
funcþionãrii organizaþiei ºi asupra atingerii
obiectivelor de producþie;

� Frecvenþa absenþelor – determinatã prin
raportarea numãrului absenþelor la numãrul
de angajaþi, permite observarea repetitivitãþii
în timp a comportamentelor disfuncþionale
ºi evaluarea respectãrii normelor interne de
funcþionare;

� Durata medie a absenþelor – raportul dintre
numãrul de ore de absenþã ºi numãrul total
al absenþelor, permite identificarea unor
tendinþe în abordarea relaþiilor de muncã în
cadrul grupului observat ºi frecvenþa
anumitor tipuri de absenþe în funcþie de
durata lor.

Observarea în timp a indicatorilor referitori la
absenteism permite relevarea tendinþelor în cadrul
grupului observat ºi atitudinea indivizilor faþã de
muncã ºi de procedurile organizaþionale. Pornind
de la monitorizarea absenteismului, se pot de
asemenea determina costurile acestuia, directe
(remuneraþii plãtite celor absenþi) sau indirecte

(generate de pierderile de productivitate, respectiv
de necesitatea suplimentãrii efectivelor sau orelor
de muncã pentru a compensa pierderile).

Rotaþia personalului („turn-over” în literatura
anglo-saxonã) este un indicator pertinent utilizat
în practica resurselor umane. În ultimele decenii a
devenit un indicator pertinent pentru a evalua
capacitatea de înnoire a structurii organizaþionale,
menþinerea sa la niveluri ridicate constituindu-se,
în unele cazuri, în politicã de resurse umane.

Pentru monitorizarea pãrãsirii definitive a
întreprinderii, pot fi utilizaþi indicatori precum:

� Rata de rotaþie a personalului – determinatã
ca raport între numãrul persoanelor care
încheie raporturile de muncã ºi efectivul
mediu de salariaþi ai organizaþiei; indicatorul
este relevant dacã este corelat cu o anchetã
privind cauzele plecãrii;

� Gradul de înnoire a efectivelor – calculat ca
pondere a persoanelor cu vechime în
întreprindere inferioarã unui an în efectivul
total, permanent.

Ca ºi în cazul absenteismului, putem identifica
o serie de costuri legate de rotaþia personalului
precum formalitãþi administrative, eventuale
compensãri materiale, costul recrutãrii, integrãrii
ºi formãrii noului angajat, pierderile de
productivitate generate pe parcursul perioadei cât
postul este vacant.

Eficacitatea în muncã poate fi mãsuratã sub
forma a doi indicatori fundamentali (Picard, 1991):

� Randamentul muncii – raportul dintre
volumul producþiei fizice obþinute ºi timpul
efectiv de muncã dedicat producþiei, indica-
tor imperfect, deoarece nu ia în calcul decât
influenþa unui singur factor de producþie ºi
nu permite comparaþii sectoriale datoritã
diversitãþii;

� Productivitatea muncii – raportarea valorii
producþiei obþinute la costul forþei de muncã
utilizate pentru realizarea acesteia.

Calitatea produselor/serviciilor este un factor
determinat în satisfacerea nevoilor clienþilor
organizaþiei. Apariþia defectelor sau erorilor poate
avea cauze materiale sau umane (necunoaºtere,
neglijenþã, neadaptare etc.). Indicatorii de alertã în
acest domeniu pot fi de tipul (Picard, 1991):

� Ponderea obiectelor cu defecte într-un
lot de fabricaþie sau adefectelor ºi erorilor
în totalul caracteristicilor produsului/
serviciului realizat;
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� Fiabilitatea produselor – reprezentând
capacitatea acestora de a funcþiona la parametri
normali pentru o perioadã predeterminatã;

� Gradul de securitate oferit de produse –
mãsurat prin numãrul de incidente cauzate
de acestea la utilizatorii finali;

� Calitatea relaþiilor cu clienþii, evaluatã prin
intermediul chestionarelor privind gradul de
satisfacþie ºi/sau numãrul reclamaþiilor.

ªi în acest caz, se pot identifica o serie de costuri
directe (reparaþia sau înlocuirea produselor,
acordarea de compensaþii, plata orelor de service,
costul rebuturilor etc.) sau indirecte (pierderea
clienþilor ºi diminuarea cifrei de afaceri).

Utilizarea serviciilor de mentenanþã poate fi un
indicator al modului de utilizare a utilajelor ºi
dotãrilor de cãtre personalul direct productiv.
Timpii dedicaþi întreþinerii ºi reparaþiei sunt
neproductivi, deci afecteazã productivitatea ºi
rezultatele globale. Importantã în acest caz este
monitorizarea frecvenþei ºi duratei acestor operaþii.

Utilizarea excesivã a resurselor, fie cã este
vorba de materii prime, energie, utilaje, ambalaje,
este adesea rezultatul unor erori umane, al
demotivãrii sau al indisciplinei.

Sabotajul  reprezintã acte sãvârºite cu
rea-voinþã în relaþiile de muncã: furt, infracþiuni
în domeniul pãstrãrii secretului profesional sau
al proprietãþii intelectuale etc. În afarã de
gravitatea problemelor propriu-zise, astfel de
comportamente pot conduce la degradarea
climatului intern al organizaþiei.

Accidentele de muncã ºi bolile profesionale
reprezintã indicatori importanþi în evaluarea
condiþiilor de muncã, factor-cheie în dialogul so-
cial. Se pot monitoriza indicatori de tipul frecvenþa
accidentelor de muncã, raportatã la efectivele totale
ºi la numãrul de ore de muncã, sau frecvenþa bolilor
profesionale.

Pentru diminuarea acestor tipuri de surse de
conflict social, se recomandã monitorizarea
permanentã a climatului social ºi a condiþiilor de
muncã din organizaþie. Soluþiile uzuale pentru
cazurile mai puþin grave se regãsesc în dialogul
permanent, individual sau cu reprezentanþii
angajaþilor sau sindicatelor (în funcþie de tipul
disfuncþiei sesizate). În cazul abaterilor disciplinare
grave se impun sancþiuni clare, dublate de întãrirea
normelor interne de disciplinã ºi securitate în
muncã, precum ºi de programe de recompensare a
performanþelor (Manolescu, 2004).

Sistemul de indicatori ai dialogului social

Datã fiind importanþa strategicã a dialogului
social, indicatorii specifici sunt de regulã agregaþi
la nivel sectorial, regional ºi naþional. Majoritatea
acestora se referã la conflictele colective de muncã,
acestea fiind forma acutã de manifestare a
disfuncþiilor sociale.

Statisticile INSSE relevã ca surse de conflice
colective în România urmãtoarele cauze (ponderi
calculate la nivelul anului 2004):

� revendicãri salariale (54,5%) – neacordarea
compensãrilor, indexãrilor, neplata salariilor
la termen, neacordarea unor prime de
vacanþã etc.

� viaþa sindicalã (7%) – asigurarea condiþiilor
pentru desfãºurarea activitãþii sindicale,
amestecul patronatului în activitatea
sindicalã, mãsuri de sancþionare a liderilor,
lipsa de transparenþã, prezenþa liderilor la
negocieri etc.

� organizarea muncii (5,5%) – revizuirea
normelor de muncã, organizarea timpului de
lucru, programul de muncã, lipsa fiºei
postului etc.

� condiþii de muncã (5%) – neasigurarea
condiþiilor normale de muncã ºi a condiþiilor
sociale, acordarea grupelor de muncã etc.

� timp de muncã (5%) – neacordarea zile libere,
a orelor suplimentare, lucrul în schimburi etc.

� drepturi sociale (4,5%) – lipsa unor mãsuri
de protecþie socialã la nivelul agenþilor
economici, sisteme proprii de asigurãri
sociale, acordare de locuinþe, bilete de
tratament, fonduri pentru acþiuni sociale etc.

� utilizarea forþei de muncã (1,5%) –
neasigurarea încãrcãrii forþei de muncã,
redistribuirea personalului, disponibilizãri,
trimiteri în ºomaj etc.

� alte cauze (17%) – modificãri în structurile
organizatorice, negocierea contractelor
colective etc.

Din analiza indicatorilor statistici menþionaþi
anterior se remarcã o evoluþie importantã a relaþiilor
de muncã din România în ultimii 10 ani, în
concordanþã cu evoluþia economiei ºi societãþii,
comparabilã cu stadiul actual din state dezvoltate.
Se remarcã o pondere importantã a revendicãrilor
salariale (în progresie de la 34,3% în 1992 la 54,5%
în 2004) ºi creºteri sensibile ale celor privind viaþa
sindicalã (de la 3,8% în 1992 la 7% în 2004).
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Monitorizarea indicatorilor referitori la dialogul
social ºi relaþiile de muncã se realizeazã luând în
calcul în special indicatorii de alertã, cuantificând
frecvenþa, dimensiunea ºi intensitatea conflictelor
de muncã (Chataignier, 2005).

INSSE utilizeazã în prezent un sistem bazat pe
46 de indicatori agregaþi specifici dialogului so-
cial. Un studiu recent al INCSMPS privind sistemul
de indicatori ai protecþiei sociale în România
identificã zece indicatori de bazã:

� Numãrul contractelor colective de muncã
înregistrate la nivelul Direcþiilor teritoriale de
Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie –
niveluri de agregare: pe forme de propritate
a unitãþii, pe judeþe, total;

� Numãrul actelor adiþionale înregistrate la
nivelul Direcþiilor teritoriale de Muncã,
Solidaritate Socialã ºi Familie – niveluri de
agregare: pe forme de propritate a unitãþii,
pe judeþe, total;

� Numãrul de conflicte de interese – niveluri
de agregare: pe activitãþi economice, pe
judeþe, pe grupe de întreprinderi, dupã
locaþia concilierii, dupã modul de
soluþionare, dupã obiectul conflictului, pe
principalele confederaþii sindicale;

� Numãrul de salariaþi aferent unitãþilor unde
au avut loc conflicte de interese – niveluri
de agregare: pe activitãþi economice, pe
judeþe, pe grupe de întreprinderi, dupã
obiectul conflictului, pe principalele
confederaþii sindicale;

� Numãrul de salariaþi aferent unitãþilor unde
au avut loc conflicte de interese, participanþi
la conflicte – niveluri de agregare: pe
activitãþi economice, pe judeþe, pe grupe de
întreprinderi, dupã obiectul conflictului, pe
principalele confederaþii sindicale;

� Gradul de participare a salariaþilor la
conflicte, calculat ca pondere în numãrul

total al salariaþilor unitãþilor în care au avut
loc conflicte – niveluri de agregare: pe
activitãþi economice, pe judeþe, pe grupe de
întreprinderi, dupã locaþia concilierii, dupã
modul de soluþionare, dupã obiectul
conflictului, pe principalele confederaþii
sindicale;

� Numãrul grevelor declanºate cu respectarea
procedurilor prevãzute de Legea nr. 168/
1999 – niveluri de agregare: total ºi pe tipuri
de greve;

� Numãrul salariaþilor aferenþi unitãþilor în
care au avut loc greve – niveluri de agregare:
total, pe tipuri de greve;

� Numãrul salariaþilor participanþi la greve –
niveluri de agregare: total, pe tipuri de greve;

� Timp de lucru neutilizat – niveluri de
agregare: total, pe tipuri de greve.

Concluzii

Evoluþia relaþiilor de muncã ºi a dialogului
social este influenþatã de factori externi, care pot
influenþa performanþele întreprinderii, evoluþia
climatului social ºi a condiþiilor de muncã.
Printre aceºti factori enumerãm conjunctura
economicã naþionalã ºi internaþionalã, evoluþiile
mediului politic, sistemul relaþiilor colective de
muncã, condiþiile geografice (caracteristicile
socioculturale locale) ºi specificul activitãþii
organizaþiei.

Diagnosticul social este un instrument impor-
tant în observarea colectivitãþilor, permiþând
detectarea nucleelor reale sau potenþiale de
conflicte de muncã ºi ajustarea în timp real a
politicilor sociale, atât la nivel organizaþional, cât
ºi sectorial, regional sau naþional. Un astfel de in-
strument asigurã prevenirea sau limitarea efectelor
negative ale deteriorãrii relaþiilor de muncã din
cadrul organizaþiilor.
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