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CHESTIONAR-GHID PENTRU FAZA DE CERCETARE A 

PROIECTULUI 
 

TOGETHER FOR EFFICIENT REPRESENTATION INTERESTS OF 

EMPLOYEES OF COMPANIES IN EXTRACTIVE SECTOR 

Faza de cercetare a Proiectului nostru are ca obiectiv să analizeze participarea 
lucrătorilor din industria minieră în procesul de luare a deciziilor în companiile lor 
confruntate cu schimbările structurale din acel sector, care se produc atât din cauza 
schimbărilor climatice, cât şi din cauza aplicării strategiilor de decarbonizare iniţiate 
în cadrul Uniunii Europene.  
 
Pentru ca această cercetare să se încheie cu succes, expertul naţional, desemnat 
de fiecare ţară participantă la proiect, va elabora Raportul naţional, care nu trebuie 
să depăşească şapte pagini (15 000 de caractere fără spaţii), Raportul naţional 
trebuie să fie finalizat până la 15 decembrie 2020. 
 
În scopul atingerii nivelului de omogenitate în privinţa datelor care fac obiectul 
analizei acestor rapoarte, am elaborat următorul Ghid-Formular, în care vom analiza 
elemente care se referă la participarea lucrătorilor din industria minieră precum sunt: 
transpunerea, aplicarea şi eficacitatea reglementărilor europene privind participarea 
lucrătorilor; necesitatea altor mecanisme care ar permite participarea lucrătorilor;                                  
viitorul sectorului minier având în vedere restructurarea lui iminentă; participarea 
reală a sindicatelor la aceste schimbări structurale. 
 
Fiecare întrebare pe care am pus-o în scopul elaborării raportului este însoţită de o 
serie de referinţe care pot servi expertului drept repere de orientare pentru 
concretizarea aspectelor esenţiale din răspunsurile intervievaţilor.   
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1.- Cum este transpusă reglementarea europeană în legislaţia naţională, atunci 
când este vorba de participarea lucrătorilor din ţara dvs.? 
 
      Directiva2002/14/CE a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 
nr.467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare si consultare al 
lucratorilor, aceasta fiind aplicabila intreprinderilor cu sediul social in Romania, care 
au incadrati cel putin 20 de salariati cu Contracte individuale de munca legal 
inregistrate si declarate la inspectoratele teritoriale de munca. 
     Prin aceasta lege, angajatorul are obligatia de a comunica periodic lucratorilor, 
situatia economica si financiara a unitatii, conform art.40, alin.2, lit.d. 
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     In Romania nu exista dispozitii legale speciale in domeniul participarii lucratorilor 
din sectorul minier. 
     Transpunerea reglementariilor EU in Romania este completa si sa efectuat intr-un 
mod adecvat.  
 
 
2.- Ce instrumente se folosesc în scopul accelerării participării lucrătorilor din 
sectorul industriei miniere din ţara dvs.? 
 

- Se folosesc mai multe sisteme de informare si consultare, cel mai fregvent 
este cel de convocare periodica, in scris, al reprezentantiilor sindicatelor 
constituite legal in intreprindere, pe teme privind situatia economica si 
financiara a intreprinderi sau atunci cand apar schimbari 
neprevazute/prevazute. Informarea trebuie sa fie de o maniera clara si 
lipsita de orice echivoc. Negocierea colectiva se realizeaza pe domenii 
(salarizare, program de lucru, sanatate si securitate in munca, alte drepturi 
de personal) 

- In sectorul minier din Romania, organul prin care se desfasoara 
participarea lucratorilor la procesul de Informare si consultare este 
Sindicatul. 

 
 
3.- Reglementarea legală existentă în ţara dvs., în privinţa participării 
lucrătorilor, garantează participarea respectivă a lucrătorilor la luarea deciziilor 
care se referă la întreprinderile lor?  
 

- Legea 467/2006, cuprinde reglementari suficient de elaborate la nivel 
general incat sa garanteze participarea lucratorilor la luarea deciziilor care 
se refera la intreprinderile lor, iar prin existenta Contractelor Colective de 
Munca la nivel de intreprindere se garanteaza si chiar obiga angajatorul la 
o consultare si informare periodica sau ori de cate ori este nevoie, la 
cererea sindicatului sau din proprie initiativa sa faca acest lucru, altfel se 
poate ajunge la Conficte colective de munca foarte grave. 

 
 
4.- Ce instrumente suplimentare în scopul participării muncitorilor ar trebui să 
se implementeze în sectorul minier din ţara dvs.?                   
 

  
- Acorduri cu sindicate, angajatori şi guverne legate de probleme concrete 

privind restructurarea sectorului 
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5.- Există în ţara dvs. contract colectiv special pentru sectorul industriei 
miniere? 
 

-  In cadrul companiilor miniere.  
-  Contractul Colectiv de Munca, acopera cam tot ce se poate acoperii in 

acest domeniu .  
Cum  se aplică în realitate conţinutul lui? Continutul Contractului Colectiv de Munca 
se aplica in totalitate in Romania, in afara de anumite prevederi care pot fi schimbate 
prin renegociere atunci cand este cazul si ambele parti agreaza acest lucru. 
 

- Contractul colectiv este un instrument valid pentru garantarea condiţiilor de 
angajare a lucrătorilor care vor fi probabil afectaţi de posibila restructurare 
a sectorului?  DA. 

 
 
6.- Cum vor influenţa asupra sectorului industriei miniere din ţara dvs. aspecte 
precum sunt schimbările climatice şi strategiile europene în ceea ce priveşte 
decarbonizarea? Ştiţi la ce viitor se pot aştepta unele companii din sectorul 
minier: privatizare, închidere, restructurare şi trecere la energia verde, etc.? 
 
             Pina in anul 2050, toate variantele enuntate in intrebare sunt posibile,numai 
proportiile si rapiditatea cu care acestea vor fi puse in aplicare nu ne este cunoscut. 
 
 
7.- Guvernul ţării dvs. a elaborat anumite strategii pentru a se putea răspunde 
în mod adecvat la restructurarea sectorului minier? În elaborarea acestor 
strategii a inclus sindicate şi/ sau angajatori? 
 

- Din cat ne este cunoscut, Guvernul a inceput sa elaboreze anumite 
strategii privind restructurarea sectorului minier si energetic din Romania, 
si consider ca in mod inevitabil, in elaborarea si definitivarea acestor 
strategii, sindicatele si angajatorii vor inclusi.  

 
 
8.- Consideraţi că instruirea lucrătorilor din sectorul industriei miniere din ţara 
dvs. va permite lucrătorilor să-şi păstreze locurile lor de muncă, chiar dacă 
acele locuri de muncă vor fi schimbate cu altele noi? Ce instrumente ar fi 
necesare pentru a se garanta păstrarea locurilor de muncă existente?  
 

- Instrumentul European , Tranzitia Justa a Zonelor Miniere, Programul de 
Reconstructie si Rezilienta,  Programe Nationale privind Dezvoltarea de 
Industrii Inovative in Zonele Miniere, etc.         
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9.- În cazul unei închideri ipotetice a întreprinderilor care gestionează afaceri în 
sectorul minier din ţara dvs., ce instrumente trebuie să se implementeze pentru 
a se garanta stabilitatea personală a lucrătorilor din acele întreprinderi?      
 

- Ajutor instituţional de stat sau fonduri UE  
- Pensionare anticipată, cu plata indemnizaţiei de pensionare 
- Reconversia industrială a sectorului, subvenţionată din fonduri publice, etc. 

Toate cele Enumerate pot fi considerate viabile.  
 
 
10.- Care este rolul sindicatului în restructurarea sectorului minier din ţara 
dvs.? 
 

- Greutăţi în privinţa participării, împreună cu angajatorii, la procesul de luare 
a deciziilor, deoarece 78% din sectorul minier din Romania apartine 
statului. 

 
 
 
 
            F N M E  
      POPA Dumitru                                                      Noroc Bun! 
 
  


