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Strategie BNS  

2021 – 2025 
 

 

 

România este unul din statele lumii care au aderat la obiectivele Agendei 2030. 

Prin adoptatea Strategiei pentru dezvoltare durabilă în 2018 România s-a angajat să 

acorde atenție și prioritate celor 17 obiective asumate de toate statele semnatare. 

România a făcut însă aproape nimic în acest sens. Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri 

economice susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării depline și productive a 

forței de muncă, precum și a unor condiții de muncă decente pentru toți vizează cu 

precădere piața muncii și domeniul nostru principal de activitate. Monitorizarea acestui 

obiectiv arată că România se 

poziționează cel mai departe din 

statele membre UE de atingerea 

acestui indicator.  

Reușim să valorificăm din 

punct de vedere social cel mai puțin 

oportunitatea oferită de anii de 

creștere economică. Din 2016 până în 

2019 România a reușit să devină cea 

mai puțin performantă țară sub 

aspectul respectării drepturilor 

instituite de Pilonul European. 

 Pandemia cu care încă ne 

confruntăm și care ne-a schimbat 

complet mediul economic dar și 

mediul social deja de aproape un an 

de zile, ne-a arătat cât de puțin 

pregătiți suntem pentru astfel de situații de criză. În aceste circumstanțe modul în care 

ne resetăm viitorul și ne propunem să îmbunătățim reziliența societății în care trăim sunt 

esențiale. 

De peste 10 ani de când suntem stat membru al Uniunii Europene încercăm să 

reducem decalajele față de restul statelor membre, însă nu am reușit să facem asta, parțial 

pentru că nu avem obiective pe termen lung, dar în cea mai mare măsură din cauza 

Modul în care distribuie rezultatele creșterii 

economice, inegalitatea veniturilor dar și 

vulnerabilitățile pieței muncii sunt principalele 

elemente ce țin România în zona codașă a 

clasamentului. Creșterea eficienței pieței muncii 

nu este posibilă fără reducerea inegilităților în 

venituri, în special în cazul celor vulnerabili, 

tinerilor și femeilor. Investiții în formarea 

profesională și un management calibrat al 

transformărilor tehnologive vor fi cruciale pentru 

a asigura condiții de muncă decentă pentru toți. 

În același timp schemele de protecție socială 

trebuie să asigure o securitate adecvată pe tot 

parcursul vieții. 
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faptului că avem un model de 

dezvoltare economic și social 

anacronic, depășit și pe care nu 

dorim să-l corectăm. Bunăstare 

pentru toți este un obiectiv de 

care România s-a dezis în ultimii 

30 de ani. 

BNS consideră că obiectivul 

cresterii numărului și a calității locurilor de muncă se poate atinge doar prin utilizarea a 

3 măsuri esențiale: 

✓ Creșterea investițiilor care să contribuie la creșterea productivității și care să 

faciliteze tranziția verde și cea digitală. Productivitatea nu mai poate fi 

susținută doar pe seama salariilor mici. 

✓ Întărirea dialogului social și promovarea mecanismelor negocierilor colective, 

ca principal instrument de distribuire echitabilă a rezultatelor creșterii 

economice la nivelul întregii societăți. 

✓ Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale tuturor cetățenilor. 

Până în prezent România nu a excelat la nici unul din cele 3 obiective. Investește 

puțin și de foarte multe ori fără să vizeze ținte precise, creșterea productivității este 

văzută ca un efect exclusiv al utilizării intensive a forței de muncă, condițiile de muncă nu 

reprezintă o prioritate, iar creșterea inegalităților este deja o constantă a ultimilor ani. 

Timp de 4 ani am avut ca obiectiv central îmbunătățirea dialogului social în special 

prin modificarea cadrului legal actual. În ciuda unor eforturi constante și semnificative 

nu am reușit să ne atingem acest obiectiv. Ca urmare, modificarea legii dialogului 

social și implicit creșterea gradului de acoperire a lucrătorilor din România prin 

contracte colective de muncă rămâne în continuare obiectivul nostru 

cheie.Apărarea și promovarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, susținerea 

drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, un nivel adecvat al beneficiilor 

sistemului de securitate socială sau promovarea și îmbunătățirea activității confederației 

rămân în continuare obiectivele prioritare pentru BNS. 

 

În următorii ani România are oportunitatea 

să îndrepte ce a făcut greșit în ultimii ani. 

Este foarte important însă să valorificăm  

acest moment pentru a crea premisele 

creșterii ocupării de calitate. 

Dialogul social s-a degradat continuu,  consultarea nu se face de cele 

mai multe ori cu bună credință și cu convingerea reală că acest 

proces poate contribui la elaborarea unor politici publice mai bune și 

poate sprijini semnificativ implementarea acesteia. Negocierile 

colective și-au continuat declinul, iar mișcarea sindicală are din ce în 

ce mai puține instrumente la îndemână pentru a-și atinge 

obiectivele. 
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PILONUL I – CREȘTEREA CALITĂȚII OCUPĂRII, INCLUSIV PRIN CREȘTEREA 

INVESTIȚIILOR CARE SĂ CONTRIBUIE LA CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII ȘI 

CARE SĂ FACILITEZE TRANZIȚIA VERDE ȘI CEA DIGITALĂ  

 

Deși a devenit stat membru de peste 10 ani România este din ce în ce mai puțin 

socială, solidaritatea este un principiu ce nu ne mai caracterizează ca societate. 

Avem nevoie de un nou model de creștere. Suntem încă departe de a recupera  

decalajul de dezvoltare față de media europeană. Evoluția în termeni reali a PIB per capita 

indică acest lucru. Creșterea economică în sine nu garantează bunăstare pentru toți, de 

aceea aspectele calitative ale ocupării trebuie să asigure o distribuție echitabilă a 

efectelor creșterii la nivelul tuturor categoriilor sociale. 

Evoluția veniturilor românilor din ultimii ani a continuat să perpetueze un nivel 

ridicat al inegalității, România se află pe locul 2 în clasamentul celor mai inegale venituri, 

mult peste media europeană (7,08% fata de 4,99%). 

 

I.1. Politici de dezvoltare sustenabile care să genereze 

locuri de muncă de calitate 

9 ani de creștere economică susținută, aproape 40% față de 2010, însă de 

rezultatele acestei creșteri nu s-au bucurat în mod echitabil toate categoriile sociale. S-a 

erodat astfel mult importanța și semnificația unei creșteri economice atât de consistente. 

PRIORITĂȚILE BNS pentru perioada 2021 – 2025 sunt 

structurate pe 4 piloni, după cum urmează: 

✓ Pilonul I – Creșterea calității ocupării, inclusiv prin 

creșterea investițiilor care să contribuie la creșterea 

productivității și care să faciliteze tranziția verde și cea 

digitală, 

✓ Pilonul II - Întărirea dialogului social și promovarea 

negocierilor colective, 

✓ Pilonul III - Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 

viață ale lucrătorilor. 

✓ Pilonul IV – Consolidare internă. 
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Productivitatea utilizării resurselor este în România mult sub media europeană 

iar decalajul crește de la an la an.  În condițiile în care situația din România continuă să 

fie aproape neschimbată, la nivel european sunt vizibile rezultatele eforturilor pentru o 

utilizare mai eficientă a resurselor de orice fel. Nu ne putem dezvolta sustenabil fără o 

preocupare pentru utilizarea eficientă a resurselor de care dispunem. 

 Tranziția verde și tranziția digitală trebuie să fie un proces corect și just și poate fi 

așa doar dacă combină aspecte de mediu și de protecție a sănătății cu justiție socială și 

ocupare de calitate.  

 Reducerea decalajelor sociale și regionale trebuie să beneficieze de mai multă 

atenție.  

Resursa umană a fost doar în mică măsură vizată atunci cand s-au prioritizat 

investițiile în ultimii ani. Efectul este vizibil în modul în care piața muncii funcționează în 

prezent, în special atunci când analizîm lipsa de corelare a cererii și ofertei de muncă. 

Participarea adulților la programe de formare este mult mai redusă în România 

decât media UE, mai mult nu există nici măcar o tendință de recuperare a acestei 

diferențe, ceea ce consolidează o precarizare a competitivității resurselor umane și 

implicit o permanentizare a unui model de dezvoltare bazat pe forță de muncă ieftină și 

necalificată. Nivelul redus al competențelor digitale afectează potențialul de dezvoltare 

pe termen mediu și lung, în special în contextul actual. 

   

 

În acest sens BNS susține: 

a) Revizuirea modelului de dezvoltare economică și găsirea unui echilibru între 

competitivitate și justiției socială, 

b) Revizuirea modului de redistribuire a valorii adăugate, între muncă și capital, 

c) Utilizarea resurselor alocate prin PNRR astfel încât beneficiile generate de 

investițiile realizate să fie resimtite de o parte insemnata a populatiei si astfel să 

contribuie în mod semnificativ la reducerea disparităților sociale și regionale. Este 

important ca investițiile realizate prin PNRR să aibă ca principal rezultat 

calitatea locurilor de muncă și o mai bună protecție a Lucrătorilor și a familiilor 

lor împotriva viitoarelor șocuri. Pilonul European al Drepturilor Sociale trebuie să 

reprezinte un reper în selecția proiectelor de investiții. 

d) Introducerea unui mecanism prin care Guvernul este obligat să raporteze periodic 

în fața Parlamentului stadiul implementării măsurilor asumate prin PNRR, 

inclusiv modul în care sunt atinse obiectivele și îndepliniți indicatorii din PNRR. 

Neatingerea obiectivelor asumate ar trebui să atragă inclusiv demiterea 
miniștrilor responsabili sau a întregului Guvern, după caz. 
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I.2. Politici salariale: 

Astăzi prea mulți lucrători se confruntă cu conditii injuste de muncă și salarii ce 

nu le garantează un nivel decent de trai pentru ei și familiile lor. Munca trebuie să fie 

principala cale de a ieși din sărăcie, cu toate acestea un număr semnificativ de salariați 

sunt expuși riscului de sărăcie. În ciuda îmbunătățirii performanțelor economice, tot mai 

mulți lucrători își văd amenințate condițiile de muncă. Decalajele rămân însă 

semnificative față de restul țărilor europene, din toate punctele de vedere.  

La nivelul Uniunii continuă să se consolideze două modele sociale – pe de o parte 

cel al vechilor state membre, în care partenerii sociali și negocierile colective joacă un rol 

esențial în reglementarea și funcționarea pieței muncii, iar pe de altă parte cel 

experimental – din noile state membre în care negocierile colective sunt pe cale de 

extincție iar partenerii sociali funcționează încă doar din inerția trecutului. Interferențele 

între cele 2 modele generează reacții de nemulțumire din partea vechilor state membre. 

Chiar dacă România a înregistrat rate de creștere ale salariilor ce pot părea 

semnificative, decalajele existente sunt atât de importante încât nu putem vorbi cu 

adevărat de o recuperare a diferențelor și de o convergență reală. 

Reforma dialogului social a lăsat piața muncii din România fără mecanisme de 

reglaj, lăsând cererea și oferta să se manifeste în mod aproape brutal, inițial în favoarea 

angajatorilor. Din 2017, pe fondul atingerii unui nivel critic al migrației, manifestarea 

începe să producă  efecte și în defavoarea angajatorilor. 

Salariului minim a funcționat in ultimii ani ca principal instrument de politică 

salarială.  Acesta a fost unicul răspuns al Guvernului pentru a compensa distrugerea 

negocierilor colective, astfel încât să contracareze parțial încercarea angajatorilor de a 

ține costul cu forța de muncă foarte jos. Deși a înregistrat rate semnificative de creștere, 

în termeni de salariu net România se află în continuare pe penultima poziție în 

clasamentul statelor europene. 

Instituirea unui mecanism transparent pentru stabilirea salariului minim este o 

recomandare de țară făcută de instituțiile europene în fiecare an, începând din 2015. Nici 

2020 nu a fost o excepție.  Cu toate acestea până în prezent nu s-a reușit avansarea în 

această direcție. 

Studiile OECD au indicat faptul că sistemele de negociere colective sectoriale sau 

multi-nivel contribuie la reducerea inegalităților salariale cu 25 – 30%. Distrugerea 

negocierilor colective salariale a favorizat creșterea inegalităților salariale și a numărului 

de salariați plătiți cu salariul minim.  

Nu există cale pentru creștere economica justă și echitate în muncă fără negociere 

colectivă. Nu putem vorbi de economie socială de piață dacă lucrătorii nu au putere de 

negociere. Libertatea lucrătorilor de a se organiza și de a negocia colectiv s-au redus 
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sistematic în ultimii ani. Legislația muncii și a negocierilor colective a devenit extrem de 

puțin protective 

 

 

 

I.3.Politici fiscale și bugetare: 

Indiferent de reformele fiscale promovate în ultimii ani România pare blocată la 

un nivel al veniturilor fiscale (26.9% din PIB) extrem de redus. Cu aprox 33% din PIB, 

total venituri realizate în 2020, Romania se afla mult sub media Uniunii Europene. 

Eficiența în colectare rămâne extrem de redusă, sistemul fiscal este extrem de 

stufos și cu multe excepții, așezarea nedreaptă în multe cazuri a sarcinii fiscale, nivelul 

ridicat al economiei subterane, sunt doar câteva motive pentru care bugetul public se 

confruntă cu un nivel de încordare severă. Nivelul redus al veniturilor colectate dublată 

de creșterea unor categorii de cheltuieli au condus la un deficit al bugetului public, 

estimat în acest moment la peste 7% din PIB. 

a) Identificarea unor pârghii pentru reducerea inegalităților veniturilor. 

b) Stimularea investițiilor ce contribuie la creșterea productivității și totodată renunțarea la 

politica salariilor mici ca principală pârghie de asigurare a corelării între evoluția 

salariilor și evoluția productivității. 

c) În ciuda nevoii de a crește salariul minim, în special în cazul României se impune ca acest 

instrument să fie dublat de negocierile colective, în special cele sectoriale, ca pârghie 

esențială pentru creșterea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin reducerea 

inegalităților. Convergența salariilor este urgentă pentru România, salariile mai mari 

asigură firmelor stimulente pentru a investi în inovare și upgradare a activităților într-o 

parte mai complexă a lanțului economic. Creșterea salariilor e singura modalitate de a 

stopa migrația creierilor și pentru a reține în țară forța de muncă educată. 

d) Adoptarea unui mecanism clar și transparent pentru creșterea nivelului de adecvare a 

salariului minim, împreună cu un sistem solid de negocieri colective, în special sectoriale, 

pot contribui la reducerea inegalităților salariale, a sărăciei în muncă dar și la stoparea 

fluxului migraționist. Mecanismul de stabilire a salariului minim nu se poate rezuma, din 

punctul nostru de vedere, la o formulă de calcul sau la un set de indicatori ce vor fi 

monitorizați și în funcție de evoluția cărora se va lua o decizie. 

e) Adoptarea unei directive europene care să reglementeze salariul minim la nivel european. 

ÎN ACEST BNS SUSȚINE: 
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Admnistrația fiscală din Româania nu are capacitatea în acest moment pentru a 

asigura o creștere substantială a colectării.  Implicarea politică, lipsa transparenței, lipsa 

sistemului informatic, sunt doar câteva din problemele majore cu care se confruntă ANAF. 

Există o lipsă de responsabilitate majoră din partea decidenților politici în ceea ce 

privește politica fiscală și stabilitatea bugetară. Un astfel de exemplu este și transferul 

sarcinii contribuțiilor fiscale de la angajator la angajat. Dincolo de încălcarea unor tratate 

ratificate de România, salariații sunt singurii expuși la a suporta efectele îmbătrânirii 

populației asupra fondurilor de securitate social. În realitate nici unul din obiectivele 

asumate prin această măsură nu au fost validate de trecerea timpului. 

 

I.4. Politici în domeniul ocupării 

Protejarea drepturilor salariaților este primul atribut al existentei oricărei 

organizații sindicale, iar conceputul extins de protecție include ocuparea sub toate 

aspectele sale, inclusiv tranziția de la scoală la viața activă, dezvoltarea carierei, 

mobilitatea profesionala în toate aspectele si etapele sale, asigurarea condițiilor de 

muncă, suportul in perioade de inactivitate şi asigurarea masurilor de stimulare a 

ocupării forței de muncă. Accesul la un loc de muncă face acum parte din drepturile 

fundamentale ale individului apt de muncă şi este recunoscut ca atare în țările cu un 

anume grad de dezvoltare socială şi economică. Acest drept juridic este obligatoriu a fi 

respectat, indiferent de starea conjuncturii sociale, economice sau tehnologice, dar şi 

BNS susține: 

a) Revenirea la o politică fiscală și bugetara responsabilă, cu ținte 

asumate pentru o creștere economică însoțită de coeziune socială. 

b) Lărgirea sferei de aplicare a impozitării averilor și a veniturilor, altele 

decît cele din muncă, reducând astfel presiunea finanțării cheltuielilor 

publice pusă în prezent pe forța de muncă, 

c) Abrogarea OUG 79/2017 și revenirea la principiul solidarității în 

finanțarea sistemuluide securitate social, contribuind totodată la 

stoparea situațiilor provizorii existente azi în politica salarială 

practicată de multe companii. 

d) Reducerea evaziunii fiscale. 

e) Reintroducerea sancțiunii penale în cazul reținerii și nevirării 

contribuțiilor sociale de către angajatori, 

f) Reintroducerea progresivității în impozitarea veniturilor din muncă 
și astfel reducerea sarcinii fiscale pentru salariile mici. 
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raportat la transformarea concepțiilor privind viața profesională. Politicile ocupării forței 

de muncă sunt instrumentele care permit exercitarea practică a acestui drept şi de aceea 

Blocul Național Sindical trebuie să continue, să inițieze şi să consolideze o serie de acțiuni 

care converg în asigurarea accesului la un loc de munca, de preferință un loc de munca de 

calitate. 

Implicarea partenerilor sociali, a sindicatelor și patronatelor, în amonte de 

procedurile de programare a politicilor publice depinde, în mare parte, de cultura 

dialogului social. Dialogul social a suferit, însă, o deteriorare vizibila în ultimii ani, iar 

implicarea organizațiilor sindicale se face dificil, chiar şi numai la nivel de consultare. De 

aceea, e cu atât mai important sa avem o viziune clară asupra a ceea ce este esențial în 

legătură cu politicile de ocupare, acestea fiind politici care impactează direct asupra 

lucrătorilor si familiilor acestora.   

În ultima periodă Blocul Național Sindical a asigurat o contribuție importantă la 

optimizarea / completarea Strategiilor Naționale de Ocupare, atât cea care tocmai s-a 

încheiat (2014-2020), cât şi cea recent elaborată, 2021-2027. În egală măsură cu 

preocuparea pentru strategiile naționale de ocupare, BNS a acționat şi în ceea ce privește 

unele strategii instituționale, şi în primul rând Strategiile Agenției Naționale de Ocupare, 

acestea având legătura directă cu procesele de ocupare din România. Atât pentru 

Strategia ANOFM 2014 – 2020, cât şi pentru cea care vizează perioada abia începută 

(2021 – 2027).  

BNS își îndeplinește rolul 

său de actor social cu obligații 

majore şi face eforturi contribuie 

la crearea premiselor pentru o 

societate mai echitabila, mai 

echilibrată, de natură să 

răspundă mai bine nevoilor 

oamenilor.  

 

 

 

 

 

Preocupările strategice ale Blocului National Sindical în domeniul ocupării şi 

asigurării unor locuri de muncă de calitate, sunt: 

a) Îmbunătățirea performanței în ceea ce privește ocuparea / calitatea ocupării / 

reducerea vulnerabilităților în ocupare -  dezvoltarea și susținerea unor 

inițiative legislative care să contribuie la asigurarea drepturilor lucrătorilor, la 

ocuparea durabilă a acestora şi la asigurarea accesului la locuri de munca de 

calitate; 

NE PROPUNEM SĂ DEZVOLTĂM NIVELUL DE 

ATENȚIE ŞI ACȚIUNE ALOCAT ACESTUI DOMENIU 

ÎN ANII URMĂTORI, MIZA PRINCIPALĂ FIIND 

ACEEA DE A ASIGURA O SERIE DE SERVICII 

DESTINATE ATÂT ENTITĂȚILOR COMPONENTE 

ALE CONFEDERAȚIEI (FEDERAȚII ȘI SINDICATE) 
CÂT ȘI MEMBRILOR ACESTORA. 



9 | P a g e                       -  P R O I E C T -   

b) Realizarea unor evaluări aprofundate ale șomajului, dar și ale inactivității, cu 

obiectivul calibrării unor măsuri eficiente pentru reducerea și prevenirea 

șomajului de lungă durată și a șomajului structural; 

c) Acțiuni de monitorizare şi analiză a rezultatelor măsurilor de ocupare derulate 

de serviciile publice sau finanțate din fonduri publice - corelarea politicilor 

publice din domeniul ocupării cu rezultatele din piața muncii; 

d) Anticiparea și corelarea competențelor cu nevoile pieței muncii - crearea unui 

sistem complex de informații privind piața muncii din România, pentru a asigura 

dezvoltarea unei forțe de muncă calificate; 

e) Încheierea de acorduri de parteneriat cu actori relevanți de pe piața muncii 

(autorități cu atribuții specifice, furnizori educație şi formare profesională 

publici sau privați, alți actori sociali si furnizori de servicii) în vederea 

identificării şi utilizării oportunităților de ocupare; 

f) Promovarea oportunităților profesionale / vocaționale transfrontaliere - 

implicare în îmbunătățirea proceselor de mobilitate / ocupare (detașare) 

transnațională; 

g) Adaptarea eficientă a serviciilor de ocupare pentru a răspunde nevoilor 

individuale şi a diferitelor grupuri aflate în situația de căutare si ocupare a unui 

loc de muncă; 

h) Integrarea măsurilor de ocupare cu cele derulate de serviciile sociale - 

asigurarea accesului la asistență eficace, coordonată şi personalizată; 

i) Îmbunătățirea accesului la ocupare a grupurilor sociale vulnerabile - corectarea 

şi completarea cadrului juridic existent pentru a stimula în mod eficace inserția 

profesională a grupurilor vulnerabile pe piața muncii; 

j) Implicarea în acțiuni şi proiecte care să se ocupe de definirea proceselor de 

consiliere profesională / gestiunea carieră pentru adulți şi tineri - dezvoltarea 

structurilor de asigurare a serviciilor de consiliere şi orientare pentru elevi, 

studenți şi forța de muncă adultă; 

k) Elaborarea şi adoptarea unui model (sistem) de alarmare timpurie pe piața 

muncii (în special la nivel regional) pentru identificarea mișcărilor cu potențial 

de risc pentru piața muncii (mișcări imigraționiste, concedieri, mobilități 

profesionale consistente, întreruperi de activitate permanente sau temporare la 

angajatori etc.), respective asigurarea unui mecanism de declanșare a măsurilor 

de corecție implementate în funcție de tipul riscului identificat; 

l) Maparea ocupațiilor și competențelor: asigurarea corespondenței (apropiere / 

depărtare) între ocupații și conținutul loc de competențe, design arii / rute de 

mobilitate profesionale inter-ocupații – cu implicații în design-ul programelor 

de formare profesionala si a acțiunilor de recrutare şi selecție; 

m) Promovarea unor programe / forme de lucru care să permită asumarea 

responsabilităților de îngrijire a persoanelor aflate în grijă, cu respectarea 

echilibrului viața profesională-viață privată. 
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I.5. Politici în domeniul educației și formării profesionale 

Educația şi formarea profesională (EFP) joacă un rol foarte important în societatea 

modernă. Pe lângă evidenta contribuție la creșterea gradului de ocupare a forței de 

muncă (calitativ şi cantitativ), EFP inițială şi continuă (departe de a avea un simplu rol 

tranzitoriu), contribuie în mod direct la creșterea economică şi răspunde la provocări 

societale ample, în mod decisiv la promovarea coeziunii sociale. Europa şi România au în 

față provocarea de a deveni mai inteligente, mai durabile și mai favorabile incluziunii, mai 

atente la drepturile sociale ale cetățenilor. În acest sens, avem nevoie de sisteme de 

educație și formare flexibile și de înaltă calitate, care să răspundă necesităților actuale și 

viitoare. 

O serie întreagă de documente programatice europene abordează problematica 

educației şi formării profesionale în termeni de recomandări, direcții de acțiune şi măsuri 

de implementare. Unul din cele mai recente, Agenda pentru competențe (pentru 

obținerea unei competitivități durabile, a echității sociale şi a rezilienței), stabilește 

obiective cantitative ambițioase în ceea ce privește perfecționarea competențelor 

(îmbunătățirea competențelor existente) şi recalificarea (formarea de noi competențe).  

Pactul pentru competențe, dovedește o dată în plus că preocuparea europeană şi 

interesele naționale pentru formarea profesională a adulților, pentru ridicarea nivelului 

de calificare şi cunoștințe profesionale, devin pe zi ce trece o realitate esențială. Nu 

trebuie uitat Pilonul european al drepturilor sociale stipulează clar, ca prim principiul ca 

„„orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul 

vieții, incluzivă și de înaltă calitate […]” si pune accent pe dreptul copiilor preșcolari la 

servicii de educație și de îngrijire de calitate și accesibile din punct de vedere financiar.  

Ca răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19 sunt propuse planuri europene 

de redresare și de pregătire a generației următoare şi a forței de muncă în general, care 

pe lângă alte măsuri care includ tranziția digitală, include şi măsuri pentru îmbunătățirea 

și adaptarea competențelor, a cunoștințelor și a aptitudinilor. 

 

Blocul Național Sindical a urmărit, mai ales în ultimii ani, şi urmărește cu atenție 

domeniile de educație şi formarea profesională a adulților. Acesta preocupare derivă atât 

din rolul social pe care confederația BNS îl exercita în interesul membrilor săi, cât şi din 

necesitatea absolută a asigurării unui nivel de competente corespunzător schimbărilor 

pe care industriile şi serviciile le parcurg în mod accelerat. Activitatea noastră pentru 

îmbunătățirea şi modernizarea politicilor de educație şi formare profesională, de 

adaptare a acestora la cerințele pieței muncii este utilă atât propriilor membri ai 

confederației, familiilor acestora, dar şi general oricărei persoane interesate de trasee 

educaționale şi/sau de formare, de schimbare de carieră sau aflați în mobilitate 

profesională. 
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Continuând acțiuni deja lansate sau pregătind acțiuni strategice noi, BNS își propune ca 

pentru următoarea perioadă să realizeze o serie de intervenții şi contribuții în direcții de 

acțiune specifice, după cum urmează: 

a) Consolidarea participării partenerilor sociali, în formula de consultare extinsă şi 

chiar de implementare, la dezvoltarea sistemului de educație (în primul rând al 

învățământului profesional şi tehnic); 

b) Dezvoltarea / Actualizarea standardelor de pregătire profesională; 

c) Modernizarea proceselor de învățământ profesional şi tehnic, în termeni de 

conținuturi şi metode, asigurarea bazelor materiale, asigurarea condițiilor pentru 

învățare / instruire practică; 

d) Dezvoltarea şi completarea modelului de învățământ profesional în sistem dual, în 

primul rând sub aspectul rezultatului urmărit şi ținând cont de realitățile 

economice; 

e) Asigurarea calității în educație inițială şi continuă; 

f) Mecanism / Sistem național de analiză si monitorizare a obiectivelor / rezultatelor 

educației, de stimulare a participări la învățământul superior şi de aliniere a 

sistemului de educație cu piața muncii; 

g) Asigurarea resurselor pentru participarea la educație a copiilor proveniți din 

familii vulnerabile / expuse sărăciei; 

h) Dezvoltarea / Adaptarea cadrului instituțional şi procedural al activităților de 

consiliere şi orientare pentru elevi şi studenți; 

i) Asigurarea condițiilor de învățare / transfer de cunoștințe în condiții de criza 

sanitară / Dezvoltarea instrumentelor de educație şi învățare în sistem on-line; 

j) Asigurarea calității în formarea profesionala a adulților continuă / Dezvoltarea si 

adoptarea unui sistem eficient de indicatori de calitate în FPC; 

k) Monitorizarea activităților şi rezultatelor corespunzător Agendei pentru 

competențe europene (Skills Agenda); 

l) Elaborarea unui mecanism de stabilire a direcțiilor prioritare de achiziție de 

competente, în scopul creșterii relevanței FPC pentru piața muncii: gestiune 

previzională a locurilor de munca și a competențelor: identificarea necesarului de 

competențe pe termen mediu și lung, crearea unei liste de competențe prioritare 

pentru economia națională; 

m) Dezvoltarea / Flexibilizarea procesului de recunoaștere a rezultatelor învățării 

dobândite în context non-formal şi informal – in special pentru adulții cu capacitate 

scăzuta de participare la programele FPC formale (zone cu acces dificil, 

constrângeri familiale, lipsa unor resurse etc.); 
n) Creșterea competențelor digitale pentru forța de muncă (activă, neocupată etc.). 
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PILONUL II - ÎNTĂRIREA DIALOGULUI SOCIAL ȘI PROMOVAREA 

NEGOCIERILOR COLECTIVE, 

 

II.1. Dialog social  

Dialogul social continuă să fie abordat într-un mod destul de superficial, în 

continuare dedicate dialogului social sunt convocate cu maxim 2-3 zile înainte sau în 

unele cazuri se refuză convocarea în ciuda solicitării partenerilor sociali, ceea ce limitează 

mult capacitatea partenerilor sociali de a formula puncte de vedere pertinente și 

susținute de date și informații util a fi știute în procesul de reglementare.  Dialogul social 

continuă să fie unul mai degrabă unidirecțional, în special în cazul dialogului social 

tripartit național. Cu câteva excepții în general reuniunile de dialog social se rezumă la o 

culegere de opinii ale partenerilor sociali fără ca acestora să le fie făcute cunoscute 

intențiile Guvernului sau fără a fi implicați în procesele de elaborare a politicilor publice. 

De asemene BNS susține consolidarea capacității partenerilor sociali prin:  

a) Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu privire la 

tendințele manifestate la nivel național, de sector sau regional, în legătură cu 

aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, 

necesar de formare, negocieri colective, etc.; 

Pentru întărirea dialogului social BNS susține: 

a) Revizuirea cadrului instituţional, a atribuţiilor fiecărei instituţii implicate în 

proiectarea sau derularea proceselor de dialog social, alocarea responsabilităţilor, 

coordonarea proceselor de dialog;  

b) Adoptarea proiectului de lege privind participarea lucrătorilor la determinarea și 

ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă, 

c) Adoptarea proiectului de lege de modificare a prevederilor Legii nr. 467/2006 privind 

stabilirea cadrului general de informare și consultare a lucrătorilor. 

d) Adoptarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 467/2006 

privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a lucrătorilor. 

e) Adoptarea unor poziții comune – sindicate, patronate representative la nivel national 

pe teme de politici publică, asumate prin documente comune, pentru a determina Guvernul 
să acorde partenerilor sociali atenția cuvenită. 



13 | P a g e                       -  P R O I E C T -   

b) Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la 

nivel de grup de unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni de 

dezbateri / workshop-uri / conferințe, inclusiv în context European, pentru a 

identifica teme ce pot constitui baza revitalizării contractelor colective de muncă 

sectoriale; 

c) Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de 

programe de formare sau crearea unor oportunități pentru schimb de informații 

la nivelul partenerilor sociali, atât la nivel național, dar și inter-sectorial, 

regional şi transfrontalier.; 

d) Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a 

furniza servicii de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți 

implicarea efectivă a acestora în dialogul social şi în transpunerea, indiferent de 

nivel; 

e) Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și 

naționale cu care se operează în contextul Semestrului European și Pilonului 

European al Drepturilor Sociale, inclusiv prin derularea unor activități de 

cercetare relevante; 

f) Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor 

bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European; 

g) Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui eficient 

la dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare. 

h) Dezvoltarea bazelor de date şi a platformei de informații privind dialogul social 

(structurile partenerilor sociali, organizațiile sindicale și patronale 

reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, 

acordurile bipartite, dialogul european). 

i) dezvoltarea unei abordări integrate pentru transformarea muncii nedeclarate 

în muncă declarată, atât pentru derularea unor acțiuni de control dar în special 

în pregătirea informațiilor necesare și relevante pentru succesul unei astfel de 

acțiuni; 

 

II.2. Legislația muncii și Negocieri colective: 

Dialogul social la nivel sectorial continuă sa fie nefunctional, nu s-a reusit 

semnarea nici măcar a unui contract colectiv la nivel de sector iar numărul 

contractelor colective de muncă semnate în primele 6 luni ale anului 2020 a fost 

semnificativ mai mic decât cel din perioada similară din 2019. 
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PILONUL III - ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ ȘI DE VIAȚĂ ALE 

LUCRĂTORILOR. 

 

Calitatea locurilor de muncă și securitatea lucrătorilor în ciuda scăderii din ultimii 

ani reprezintă o mare problemă, numărul accidentelor de muncă soldate cu deces este 

dublu în România față de media UE, raportat la numărul de angajați.  De altfel în ultimii 

ani s-a făcut foarte puțin pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă, 

aspect foarte vizibil în special în perioada pandemiei. Sănătatea lucrătorilor ca politică de 

sănătate publică este aproape inexistentă. Este nevoie de mult mai multă preocupare 

pentru a se asigura că mediul de lucru și condițiile de muncă sunt sigure și adaptate 

pentru a asigura un echilibru între viața profesională și viața privată. Modificările în 

Ca urmare, pentru următorii ani BNS își propune: 

a) Modificarea cadrului legal existent astfel încât să stimuleze negocierile colective la 

nivel de unitate și la nivel sectorial (legea 62/2011 si HG 1260/2011). 

b) Modificarea legislaţiei pentru asigurarea exercitării libere şi depline a drepturilor 

fundamentale, precum libertatea de asociere, dreptul la negociere colectivă şi acţiune 

colectivă;  

c) Modificarea legislaţiei dialogului social, în sensul stimulării dialogului social, astfel 

încât să permită înfiinţarea de sindicate/patronate adecvate structurii economice a 

societăţii românești și să lase partenerilor libertatea de a negocia şi de a semna 

contracte colective/acorduri/pacte într-un mod mai flexibil; 

d) Eliminarea restricţiilor existente în legislaţia naţională referitoare la declanşarea 

conflictelor de muncă, prin corectarea pragurilor de reprezentativitate şi corelarea 

prevederilor legislative contradictorii existente în legislaţia actuală;  

e) Apărarea drepturilor salariaților în condițiile unor propuneri legislative care 

urmăresc dereglementarea și flexibilizarea excesivă pieței muncii sau reglementarea 

unor tipuri speciale de contracte de muncă; 

f) Creșterea rolului Inspecției muncii în condițiile în care flexibilitarea pieței muncii și 

modalitatile atipice de muncă (telemunca) sunt în creștere; 

g) Introducerea unor mecanisme de monitorizare a contractelor colective de muncă, 

precum și a salariaților care sunt acoperiți de contracte colective de muncă. 

h) Stimularea negocierilor colective în vederea asigurării unor salarii echitabile pentru 

un nivel de trai decent în scopul asigurării convergenței cu celelalte state europene și 

contribuind astfel la reducerea impactului sărăciei în muncă. 
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organizarea muncii, inclusiv telemunca implică o serie de riscuri, la nivel fizic și mental, 

riscuri ce trebuie să fie abordate în cadrul unei reglementări de politică publică.   

Sărăcia în muncă este încă foarte ridicată în România față de media europeană, 

recuperarea decalajelor este încă mult prea lentă. Această situație de vulnerabilitate este 

foarte des întâlnită în cazul familiilor cu copii sau în cazul lucrătorilor independenți. 

Ponderea populației inactive ca urmare a asumării responsabilităților de îngrijire 

a persoanelor dependente în total populație inactivă este mult peste media europeană și 

în continuă creștere. O astfel de evoluție este oarecum justificată dacă avem în vedere că 

peste 85% din salariați nu au posibilitatea de a decide orele de program și doar 22% din 

salariați pot ușor sau foarte ușor să-și ia 1-2 ore libere. 

Inegalitatea veniturilor, impactul redus al transferurilor sociale, nivelul redus al 

competențelor digitale, diferențe de gen în ocupare, sărăcia, inclusiv sărăcia în muncă, 

participarea extrem de redusă la programe de formare a adulților sau abandonul școlar 

sunt doar câteva din aspectele la care suntem cel mai slab performer. 

Impactul transferurilor sociale este foarte redus și în scădere de la un an la altul. 

Categorii sociale ce au nevoie de asistență în cazul în care își pierd locul de muncă sau 

capacitatea de muncă sunt marginalizate prin condamnare la sărăcie. Protecția socială 

era în 2018 finanțată în proporție de peste 60% de către salariați. Sistemul de protecție 

socială, în special în contextul pandemiei actuale, dar și al evoluțiilor demografice, pune 

probleme majore de sustenabilitate pe termen mediu și lung. 

 

III.1. Condiții de muncă corecte, transparente și 

previzibile, asigurând un echilibru între drepturi și 

obligații, Sănătate și Securitate în muncă 

Lipsa unei politici publice care să vizeze sănătatea și securitatea la locul muncă 

are consecințe la nivelul stării de sănătate a lucrătorilor. Numărul anilor de viață 

sănătoasă după 65 de ani este în cazul lucrătorilor români, atât femei, cât și bărbați, mult 

mai redusă decât media europeană. Este nevoie de mult mai multă preocupare pentru 

siguranța mediului de muncă și pentru medicina muncii.   

Ca urmare BNS susține: 

a) Promovarea / Adoptarea unei politici publice care să vizeze sănătatea și 

securitatea la locul muncă - pregătirea unor modele de evaluare a condițiilor de 

muncă, a mediului de muncă și de identificare a riscurilor; 
b) Dezvoltarea unui cadru de reglementare stimulativ pentru noile forme de 

ocupare a forței de muncă, urmărind cu prioritate protejarea drepturilor 
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lucrătorilor și evitarea precarizării condițiilor de muncă concomitent cu 

asigurarea echilibrului între flexibilizarea pieței muncii și securitatea 

lucrătorilor; 

c) Combaterea utilizării excesive a contractelor atipice; 

d) Introducerea unor modele și bune practici în promovarea unor sisteme moderne 

de organizare a muncii (normare); 

e) Pregătirea unor modele de evaluare a condițiilor de muncă și a mediului de 

muncă și de identificare a riscurilor; 

f) Centralizarea și monitorizarea datelor privind sănătatea și securitatea 

lucrătorilor; 

g) Sprijin pentru întreprinderi pentru a investi în modernizarea sistemelor de 

organizare a muncii dezvoltarea şi implementarea de modele organizaţionale 

adecvate noilor forme de ocupare a forței de muncă, în condiții de 

debirocratizare și digitalizare, rezultate ca urmare a consultării organizațiilor 

sindicale din întreprindere; 

h) Completarea/modificarea cadrului legal privind munca pe platforme în sensul 

asigurării unei protecții sociale adecvate lucrătorilor, inclusiv a celor care 

desfășoară o activitate independentă; 

i) Elaborarea unor studii / analize / cercetări care să vizeze gradul de adecvare al 

salariilor, în special în cazul grupurilor vulnerabile, dar și sub aspect sectorial 

sau regional; 

j) Dezvoltarea unui sistem modern de gestiune digitală pentru piața muncii, 

acțiune precedată de o analiză a sistemului relațiilor de muncă care să permită 

optimizarea fluxurilor și a proceselor la nivelul pieței muncii. Analiza sistemului 

și elaborarea noii matrici de gestiune se vor realiza în cadrul unui grup de lucru 

în care vor fi obligatoriu implicați și partenerii sociali reprezentativi la nivel 

național; 

k) Corectarea cadrului legislativ în vederea asigurării unui nivel minim de protecție 

socială pentru toți lucrătorii, în cazul lucrătorilor sezonieri și ocazionali; 

l) Identificarea cauzelor ce au determinat exodul forței de muncă, în special a celei 

calificate și ptegătirea unui set de măsuri în vederea reducerii migrației forței de 

muncă, în special cea tânără, inclusiv prin intermediul unor măsuri de dezvoltare 

regional adecvată. 

m) Ratificarea Protocolului Aditional la Carta Sociala Europeana Revizuita a 

Consiliului Europei – mecanismul plângerilor colective. 

n) Îmbunatatirea mecanismelor de identificare a cazurilor de muncă nedeclarată;  

o) Adoptarea procedurii de sistare a activității pentru angajatorii ce utilizează 

muncă nedeclarată, conform art 260 alin 4) Codul Muncii; 

p) Derularea unor campanii de conștientizare a riscurilor la care se expun salariații 

prin acceptarea unui loc de muncă nedeclarat; 

În ciuda faptului că a fost emisă o reglementare comună a Ministerului Muncii și a 

Ministerului Sănătății pentru a asigura desfășurarea activității la locul de muncă, în 
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condiții de securitate și sănătate în muncă, în multe cazuri infectarea la locul de muncă 

este destul de frecventă. Este cert că în acest sens nu s-a făcut suficient. 

Expunerea salariaților la risc de infectare este în cotinuarea foarte mare iar acest 

lucru conduce implicit la o infectare a familiilor acestora. Cheltuielile necesare pentru a 

preveni riscul de infectare la locul de muncă sunt semnificative, menținerea măsurilor de 

prevenție pe o durată atât de lungă necesită sprijin pentru finanțarea acestora.  

 

III.2 Politici in domeniul securității sociale 

Această perioadă de criză a arătat cât de fragil este sistemul de securitate socială 

din România în a face față riscurilor acoperite prin prevederile legale. 

În ultimii ani nivelul contribuțiilor sociale s-a redus permanent, diverse categorii 

sociale au fost exceptate de la obligația plății contribuțiilor la aceste sisteme, o serie de 

cheltuieli ce trebuiau asumate de bugetul de stat au fost transferate acestor fonduri și 

culminând cu lăsarea salariaților ca singuri responsabili în asigurarea finanțării 

componentelor acestui sistem. Am atras atenția în 2017 că fondul de șomaj, fondul de risc 

pentru accidente de muncă și fondul pentru concedii și indemnizații au rămas cu o 

finanțare aproape nesemnificativă. Din păcate în ciuda opoziției noastre decizia politică 

a fost luată. După 2 luni de șomaj tehnic România avea un deficit la fondul de șomaj de 

aproape 3 ori mai mare decât încasările fondului pe primele 6 luni ale anului. În acest 

moment pentru orice măsură suport pentru cei ce-și pierd locul de munca Romania este 

dependenta in totalitate de disponibilitatea fondurilor europene și de împrumuturi. 

Angajatorii cer sprijin in a acoperi salariile dar acest sprijin trebuie sa fie finanțat. 

Pe lângă investițiile necesare pentru pregătirea locurilor de muncă pentru a 

respecta cerințele de protecție considerăm că este necesar să fie instituite măsuri pentru 
combaterea focarelor de boli la locul de muncă: 

a) Pregătirea unor planuri pentru situații de urgență care să aloce resurse 

financiare pentru combaterea viitoarelor focare de boli la locul de muncă. 

b) Pregătirea cadrului legal și accesarea resurselor disponibile prin instrumentul 

SURE pentru finanțarea unor măsuri legate de sănătate, în special la locul de 

muncă, în vederea reducerii riscurilor profesionale și asigurării protecției la 

locul de muncă a lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară o activitate 

independentă. 

c) Mai multe sesiuni de formare și recomandări adresate angajatorilor și 

lucrătorilor vor contribui, de asemenea, la asigurarea unei prevenții mai 
sistematice (inclusiv prin platforme de tip e-learning). 



18 | P a g e                       -  P R O I E C T -   

Situația este similară în cazul fondului de asigurări de sănătate – contribuțiile 

plătite de salariați sunt principala sursa de finanțare a fondului de asigurări de sănătate 

însă acest fond nu mai funcționează ca un mecanism de asigurare pentru cei ce achită 

contribuții ci mai degrabă este un instrument de finanțare a sistemului de sănătate în 

general, indiferent că vorbim de servicii prestate asiguraților sau neasiguraților. 

Îmbătrânirea populației dar și deciziile deja luate în domeniul prestațiilor 

acutizează nevoia luării unor decizii în acest sens. 

Reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, reducerea până la nivel 

nesemnificativ a contribuției angajatorilor la sistemul de securitate socială, inexistența 

unor măsuri de reducere a muncii la negru, exceptarea a numeroase categorii de 

beneficiari ai sistemelor de la participarea la finanțarea acestora, toate au vulnerabilizat 

sustenabilitatea sistemului de securitate sociale, cu efecte în special pe termen mediu și 

lung. 

Angajaților și bugetului public li se cere în prezent să fie solidari cu angajatorii din 

mediul concurențial aflați în dificultate și cu salariații acestora, ar trebui însă ca și 

angajatorii între ei să fie solidari prin creșterea contribuției lor la finanțarea fondurilor 

de securitate socială. 

Ca urmare, BNS susține:  

a) Creșterea contribuției asiguratorii pentru muncă plătită de angajatori pentru a 

acoperi necesarul de finanțare pentru fondul de șomaj, fondul de garantare a 

creanțelor salariale, cât și pentru fondul pentru concedii și indemnizații. 

b) Direcționarea integrală a contribuției asiguratorii pentru muncă către fondurile 

de Securitate socială și eliminarea cotei direcționată către bugetul de stat. 

Resursele bugetelor de securitate socială trebuie să asigure exclusiv finanțarea 

cheltuielilor sub forma prestațiilor. 

c) Finanțarea facilităților oferite sub forma accesului la prestații de asigurări 

sociale prin efectul legii (fără plata contribuțiilor) prin bugetul de stat. 

d) Aplicarea unui sistem unitar de impunere pentru contribuțiile sociale, indiferent 

de sursa venitului. 

e) Reintroducerea solidarității în finanțarea sistemului public de pensii, astfel încât 

povara să nu apese excesiv pe veniturile salariaților, în special având în vedere 

dificultățile în a asigura sustenabilitatea bugetului de pensii. 

f) Sporirea numărului de persoane care să contribuie în sistem, ceea ce implică o 

acoperire mai eficientă (largă) prin reducerea muncii la negru (fără forme 

legale) și la gri, eliminarea pragului de asigurare oentru persoanele ocupate pe 

cont propriu, reducerea substanțială a evaziunii fiscale și îmbunătățirea  

activității administrației fiscale în privința colectării. 

g) Identificarea unor măsuri pentru a raspunde îmbătrânirii populației precum și 

pentru a stopa migrația populației în vârstă de muncă, chiar dacă efectele unor 

astfel de măsuri nu sunt vizibile pe termen scurt. 
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h) Identificarea unor soluții pentru asigurarea lucrătorilor ce desfășoară activitate 

ca sezonieri în afara țării, o bună parte din aceștia vor ajunge la pensionare fără 

stagiul minim de cotizare.  

i) Identificarea unor mecanisme pentru a limita utilizarea excesivă a ocupării pe 

cont propriu, doar pentru a evita povara fiscală aplicabilă în cazul unei relații 

de muncă; 

j) Corectarea legii 127/2019 privind sistemul public de pensii în sensul în care se 

iau în calcul la stabilirea dreptului la pensie contribuțiile datorate, indiferent 

dacă acestea au fost sau nu plătite de angajator. 

k) Acordarea dreptului la asigurare voluntară inclusiv în cazul celor ce nu stagiul 

minim deja realizat și totodată modificarea legislației actuale astfel încât plata 

asigurării să se facă la un venit asigurat sau la nivelul salariului minim. O astfel 

de măsura ar permite lucratorilor ce au desfășurat activitate ca sezonieri sau 

zilieri, precum și celor aflați într-o situație de precaritate să se poată asigura 

pentru bătrânețe. 

l) Uniformizarea bazei de calcul a contribuțiilor la sistemul public de pensii. 

Indiferent de sursa venitului, asigurarea ar trebui sa se stabilească la venitul 

realizat. 

m) Optimizarea mecanismului pensiei minime pentru sistemul public de pensii, 

astfel încât să se asigure un nivel minim al benefiilor în condiții de tratament 

echitabil în acordarea prestațiilor.  

n) Plata din bugetul alocat măsurilor active a contribuțiilor pentru asigurări 

sociale pentru șomerii neindemnizați inclusiv în programe active de ocupare, în 

special în cazul programelor de formare. 

o) Introducerea unei nivel minim garantat al pensiei în cadrul pilonului 2. În acest 

moment nivelul garanției este mult prea scăzut și nu acoperă nici măcar 

valoarea reală a contribuțiilor plătite, în condițiile în care participarea este 

obligatorie. 

p) Creșterea gradului de informare a lucrătorilor cu privire la funcționarea 

schemelor de pensii capitalizate. Lucrătorii asigurați obligatoriu prin efectul 

legii sau asigurați voluntar trebuie să aibă suficiente cunoștințe pentru a 

monitoriza modul în care sunt investite și gestionate resursele din contul său de 

pensie. În prezent implicarea acestora, cel puțin în cazul pilonului II este 

inexistentă. 

q) Adecvarea beneficiilor, modalitatea de calcul, restrîngerea câmpului de aplicare 

a pensiilor speciale.  

r) Introducerea unor sisteme de monitorizare din partea sindicatelor a fondurilor 

de pensii.  

s) Elaborarea și adoptarea legii pentru plata pensiilor în schemele de pensii 

capitalizate.  

t) Revizuirea schemei pensiilor ocupaționale si implicarea partenerilor sociali in 

infiintarea dar mai ales in functionarea acestor scheme, respectand regulile de 

gestiune financiara sanatoasa. 
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u) Promovarea unor masuri active eficiente și adecvate pentru cei aflați aproape de 

pensionare pentru păstrarea acestora în activitate. 

v) Creșterea gradului de adecvare a prestațiilor sociale, în special în cazul 

indemnizației de șomaj în vederea reducerii riscului de sărăcie și creșterii 

impactului transferurilor sociale; 

w) Identificarea și stabilirea unor modalități de optimizare a sistemului de acordare 

a indemnizației de șomaj și a valorii acesteia conform Convenției OIM 168/1988. 

 

 

III.3. Politici în domeniul egalității de șanse și 

nediscriminării 

Precaritatea și nesiguranța locului de muncă sunt două condiții prealabile pentru 

extinderea inegalităților de gen în societate. Prin urmare, este esențial să se acționeze 

pentru a face din egalitatea de gen o prioritate. 

Prezenta strategie stabilește prioritățile BNS în domeniul egalității de șanse la 

nivel național, reprezentând o continuare a realizarilor programului de actiune anterior. 

Obiectivul principal este promovarea și coordonarea acțiunilor membrilor BNS, pentru a 

obține egalitatea între femei și bărbați în piața muncii și în societate. 

În acest sens BNS susține: 

a) Întreprinderea de actiuni care sa contributie efectiv la eliminarea violenței bazată 

pe gen și a hărțuirii la locul de muncă prin intermediul unor măsuri și acțiuni 

adecvate pentru protejarea persoanelor (în special femei) in sectoarele cele mai 

expuse la violență și hărțuire, inclusiv a actiunilor de bullying.  

 

 
Se are în vedere următoarele măsuri: 

✓ campanie si actiuni de conștientizare a publicului țintă, 

✓ participarea la campanii naționale și internaționale pe acest subiect, 

✓ acțiuni de lobby pentru ameliorarea cadrului legislativ național pentru 

protecția victimelor,  

✓ redactarea de dispoziții în acest domeniu pentru a fi incluse n CCMuri, 

✓ susținerea inițiativelor de adoptare a unor demersuri legislative 

internaționale privind violența bazată pe gen (ale organizatiilor sindicale 

internationale, ale unor institutii si organizatii internationale); 

✓ promovarea bunelor practici dezvoltate de către organizatii la nivel 

național și sectorial. – prin grupuri de lucru la nivelul confederatiei, 

campanii, mese rotunde, conferinte, etc. 
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b) eliminarea decalajului salarial între femei și bărbați prin realizarea transparenței 

obligatorii cu privire la salarii.  

 

c)  Asigurarea eglității de gen în condiții de telemuncă și din perspectiva măsurilor de 

redresare pe durata pandemiei și post-pandemică. Planificarea de acțiuni care 

implică organizarea timpului de muncă și crearea unor structuri de calitate pentru 

îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă, precum și un sistem coerent de dispoziții 

privind concediile, care sa sprijine reconcilierea viații profesionale și a vietii private 

a bărbaților și femeilor.  

Acțiuni-cheie : 

o susținerea campaniei europene pentru adoptarea unei 

directive europene penru transparența salarială, 

o participarea la campanii naționale și internaționale pe acest 

subiect, 

o acțiuni de lobby pentru susținerea adoptării unor măsuri la 

nivel național în vederea eliminării decalajului salarial între femei și 

bărbați, precum cererea ca ofertele de muncă să cuprindă nivelul 

salarial, interzicerea clauzelor de secretizare a salariilor, etc. 

o susținerea, în cadrul negocierilor colective, de dispoziții pe 

acest subiect pentru a fi incluse în CCMuri, 

o promovarea bunelor practici dezvoltate de către organizatii 

la nivel international, național și sectorial. 

Acțiuni-cheie: 

✓ Promovarea participării femeilor în dezbateri relevante și în procesul 

decizional la nivel sindical și de reprezentare în structurile de dialog social; 

✓ Promovarea schimbului de informații si bune practici între membri, pe 

această temă; 

✓ Influențarea priorităților politicii în ceea ce privește măsurile de redresare, 

munca in regim redus, șomajul tehnic, detașările, concedierile, 

restructurările, munca de la domiciliu și echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată în cadrul programelor naționale de redresare 

national – prin actiuni de lobby si activitate in cadrul comitetelor de dialog 

social, campanii de constientizare, etc. 

✓ Influențarea procesului de investiții sau stimulente salariale în vederea 

accesării de servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente, 

îmbunătățirea condițiilor de muncă și remunerarea lucrătorilor din aceste 

sectoare, servicii publice de calitate. 
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PILONUL IV – CONSOLIDARE INTERNĂ 

 

Întărirea capacității partenerilor sociali este esențială pentru asumarea și 

exercitarea tuturor atribuțiilor și responsabilitățile unui partener social reprezentativ la 

nivel national. 

 

IV. 1. Recrutarea de noi membrii și întărirea 

organizațiilor membre 

BNS își propune: 

✓ Creșterea numărului de membrii prin sprijinirea organizațiilor membre în 

procesului de înființarea de noi structure sindical, în special prin recrutarea 

de noi membrii, 

✓ Întărirea organizațiilor membre prin derularea unui program de formare 

pentru liderii de sindicat. 

✓ Pregătirea unui corp de experți pentru a acoperi o sferă cât mai largă din 

temele de interes pentru confederație sau federațiile membre, 

✓ Întărirea structurilor teritoriale astfel încât acestea să asigure 

reprezentarea la nivel local, precum și promovarea politicii confederației la 

nivel local. 

✓ Implicarea activă în colaborarea cu ETUC și ITUC, precum și cu structure 

similare la nivel European. 

 

IV.2. Consolidarea sistemului de Comunicare și de 

asistență a organizațiilor membre. 

 

 BNS își va intensifica eforturile pentru crearea unei structure adecvate de 

Comunicare și de luare a deciziilor în cadrul organizației. 
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 Vom avea în vedere optimizarea structurii actuale pentru a asigura mai multă 

flexibilitate și ușurință în utilizare. 

 BNS își propune continuarea unor proiecte cu finanțare în special din Fondul 

Social European, în vederea consolidării locului și rolului BNS ca partener social 

reprezentativ la nivel național.  

 

 IV.3. Creșterea capacității de expertiză la nivelul 

organizației: 

✓ Consolidarea capacităților BNS în zona de gestiune a activităților de piața muncii: 

informare şi consiliere profesională, medierea muncii, recrutare și plasare, 

mobilitate internațională, formare profesională, consiliere antreprenorială etc.;  

✓ Consolidarea capacităților de formare ale BNS prin dezvoltarea / modernizarea 

centrelor proprii de formare, dar şi prin dezvoltarea unor parteneriate cu entități 

relevante din piața de educație şi formare profesională; 

✓ Relansarea platformei de e-Learning a BNS – actualizarea şi completarea 

conținutului platformei, operaționalizarea programelor de formare avute în vedere 

pentru derularea prin intermediul acestei platforme; 

✓ Dezvoltarea unor proiecte / programe destinate dezvoltării profesionale şi 

personale a liderilor şi membrilor organizațiilor sindicale apartenente BNS; 

✓ Consolidarea capacității instituționale a confederației şi a rolului organismelor 

tripartite în procesele de gestiune a politicilor / proceselor care vizează piața muncii 

în general şi în special forța de muncă (la toate nivelele: european, național, 

regional);  

✓ Creșterea implicării BNS ca partener în rețeaua EURES și valorificarea 

oportunităților oferite de această calitate; 

✓ Consolidarea capacităților de formare ale BNS prin dezvoltarea / modernizarea 

centrelor proprii de formare, dar şi prin dezvoltarea unor parteneriate cu entități 

relevante din piața de educație şi formare profesională. 

 

Pentru următorii ani ne propunem: 

- Continuarea înregistrării în platformă a organizațiilor membre 

BNS, 

- Revizuirea și ulterior activarea și punerea în practică a tuturor 

componentelor platformei, 
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