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Sindicatele trebuie să exploateze participarea lor la 

elaborarea strategiei privind schimbările climatice:

- Prin promovarea participării lucrătorilor şi a 

dialogului social (negocierii colective)

- În scopul apărării:

- calităţii locurilor de muncă (locuri de muncă verzi),

- dreptului la instruire şi adaptare profesională,

- drepturilor lucrătorilor şi

- protecţiei sociale.

- Explicând membrilor sindicali ce este tranziţia 

energetică şi justă
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-PROMOVARE

- APĂRARE

- EXPLICAŢIE

Participarea 

lucrătorilor, 

reprezentanţilor 

lucrătorilor şi 

sindicatelor

Bune practici în 

Just  Transition

Ocupare a forţei de 

muncă, instruire, 

sănătate, protecţie 

socială
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Ancheta realizată în 2019/20:

Cel mai bun mod de a se realiza Just Transition

Au participat:

- Lucrători, sindicate şi angajatori din sectoarele industriale 

care sunt afectate de tranziţia energetică

- Ţări:

- Italia

- Polonia

- Letonia

- Bulgaria

- Lituania

- Spania
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56% dintre cei intervievaţi consideră că este prioritară 

participarea lucrătorilor şi sindicatelor în toate fazele

Spania Italia Polonia Letonia Bulgaria Lituania TOTAL

Înfiinţarea de noi 

organisme de 

reprezentare

16% 42% 19% 15% 22% 24%

Participarea 

comună a 

lucrătorilor şi 

sindicatelor

84% 48% 53% 50% 65% 56%

Implicări sociale
0% 10% 28% 35% 13% 20%

Together for efficient representation…
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52% dintre cei intervievaţi consideră că este necesară cooperarea 

tuturor partenerilor sociali pentru realizarea tranziţiei juste

Spania Italia Polonia Letonia Bulgaria Lituania TOTAL

Cooperare a 
partenerilor 

sociali sectoriali 62% 42% 38% 30% 70% 70% 52%

Politici 

guvernamentale 15% 39% 38% 45% 18% 20% 29%

Strategie de 
ocupare a forţei 

de muncă la 
nivel  sectorial

23% 19% 23% 25% 12% 10% 19%

Together for efficient representation…
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În ceea ce priveşte participarea sindicatelor la tranziţie:

Numai 21% dintre cei intervievaţi consideră să sindicatele 

participă activ la aceste procese

40% consideră că sunt doar informate

39% dintre cei intervievaţi consideră că sindicatele nu acordă 

prioritate tranziţiei în strategiile sale.

Spania Italia Polonia Letonia Bulgaria Lituania TOTAL

Participă    
activ

0% 33% 15% 28% 16% 21%

Sunt informate 16% 26% 47% 44% 72% 40%

Nu acordă 
prioritate 

acestor teme în 
acţiunea sa

84% 41% 38% 28% 12% 39%

Together for efficient representation…
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52% dintre cei intervievaţi consideră că tranziţia justă trebuie să se

concentreze pe adaptarea profesională (recalificarea) a

lucrătorilor şi calificarea lor pentru muncă.

Spania Italia Polonia Letonia Bulgaria Lituania TOTAL

Instruire în 
scopul 

recalificării 
lucrătorilor

67% 39% 19% 39% 66% Mayoría 52%

Schimbare 
socială justă 13% 15% 48% 17% 24% 22%

Previziune a
schimbărilor

20% 46% 30% 44% 10% 26%

Together for efficient representation…
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În acel sens, cei intervievaţi consideră că formarea şi instruirea trebuie să 

joace un rol decisiv în calificarea profesională a lucrătorilor:

Spania Italia Polonia Letonia Bulgaria Lituania TOTAL

Decisiv în 
dobândirea de noi 

abilităţi
65% 46% 38% 25% 52% 39%

Important pentru 
optimizarea 
locurilor de 

muncă

22% 36% 22% 30% 38% 26%

Relevant pentru 
dobândirea de 

cunoştinţe 
durabile

13% 18% 39% 45% 10% 80% 35%

Together for efficient representation…
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* Ambele opţini coincid, în procente, cu existenţa politicilor rigide şi participarea scăzută 

a sindicatelor.

În ceea ce priveşte dificultăţile în privinţa tranziţiei juste:

40% dintre cei intervievaţi cred că cele mai mari probleme sunt

profilurile profesionale învechite ale lucrătorilor şi instruirea

neadecvată, care necesită mari schimbări; se semnalează deficitul de

instruire şi calificări profesionale ca cea mai mare lipsă cu ocazia

ecologizării.

Spania  Italia Polonia Letonia Bulgaria Lituania TOTAL

Necesitate de 
transformare a 

instruirii 
lucrătorilor

52%
36%

*

40%

*
48% 17% 50% 40%

Alte două dificultăţi sunt:

- Tendinţa de a se schimba unele locuri de muncă cu altele, în loc să 

se transforme şi să se actualizeze, 31%; şi

- Existenţa politicilor rigide şi cooperarea insuficientă a partenerilor 

sociali, 29%.

Spania Italia Polonia Letonia Bulgaria Lituania TOTAL

Politici rigide şi 
participare 
scăzută a 

sindicatelor

34% 36% 40% 14% 8% 40% 29%

Tendinţă de a se 
desfiinţa locuri 

de muncă, în loc 
să se transforme

14% 28% 36% 38% 75% 10% 31%

Together for efficient representation…
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Concluziile anchetei

Tranziţia energetică nu este o prioritate pentru sindicate (nici

pentru dialogul social), deoarece o consideră o perspectivă de viitor:

Lucrătorii cer de la sindicate:

Să existe cooperarea transnaţională ca cel mai bun mod de 

abordare a acestor teme

Să crească participarea şi angajamentul sindicatelor care sunt 

slabe.

Dedicare puternică muncii calitative şi decente ca element de 

bază al dialogului social
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Lucrătorii şi sindicatele consideră că locurile de muncă verzi vor

influenţa asupra diferitor sectoare energetice.

- În timp ce sindicatele percep acest lucru drept o ameninţare a

ocupării forţei de muncă actuale

- Lucrătorii consideră că acest lucru reprezintă o oportunitate de luptă

împotriva lipsei de ocupare a forţei de muncă şi de îmbunătăţire a

condiţiilor de muncă, în general, prin recalificare şi dobândirea de

abilităţi profesionale.

Mai mult de jumătate dintre cei intervievaţi consideră că tranziţia justă

ar trebui să se concentreze pe recalificarea lucrătorilor şi calificarea

lor profesională, care se bazează pe formare şi învăţare.

Lipsa de instruire şi calificări profesionale ale lucrătorilor

îngreunează cel mai mult tranziţia justă.
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De aceea,

Instrumentul necesar pentru realizarea Just Transition în

procesul de decarbonizare este:

Elaborarea planurilor de instruire şi formare a

lucrătorilor în legătură cu noi locuri de muncă verzi.

Instruirea trebuie concepută cu participarea

reprezentanţilor lucrătorilor, pentru ca ea să fie, într-

adevăr, eficientă.
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CONFRUNTAREA CU

DOUĂ PROVOCĂRI ÎN PROCESUL DE 

DECARBONIZARE:

PĂSTRAREA LOCURILOR DE 

MUNCĂ ŞI

INSTRUIREA ŞI ADAPTAREA 

PROFESIONALĂ A LUCRĂTORILOR DIN 

INDUSTRIA MINIERĂ

Together for efficient representation…
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Cum influenţează decarbonizarea asupra ocupării forţei de muncă:

Decarbonizarea va însemna pierderea multor locuri de muncă în 

cadrul aşa-numitei economii subterane sau  la negru. 

Decarbonizarea are impact teritorial şi sectorial, care poate să 

însemne pierderea locurilor de muncă:

Acel impact poate să fie atât direct, cât şi indus, respectiv

indirect (acela care este legat de o anumită industrie) din cauza

reconversiei, schimbării sau închiderii secţiilor de producţie.

În domenii cum sunt industriile extractive ale cărbunelui şi

carburanţilor fosili.

Din cauza schimbării sistemelor de producţie ale unor

întreprinderi.

Together for efficient representation…
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ILO (Organizaţia Internaţională a Muncii) a apreciat că trecerea la

economia cu emisii reduse de carbon poate însemna pierderea a 6

milioane de locuri de muncă legate de sectoarele afectate.

În Europa se aşteaptă ca, până în 2030, să se piardă 160.000 din

cele 240.000 de locuri de muncă actuale din mine şi termocentrale

[Raportul Centrului Comun de Cercetare (JRC), centru de cercetare

ştiinţifică şi consiliere al Comisiei Europene]

Prognozele UE vorbesc despre deschiderea a mai mult de 400.000 de

noi locuri de muncă, până în 2030, în cadrul industriei surselor

regenerabile de energie.

Aceste locuri de muncă s-ar crea în primul rând în domeniul

consumului propriu de energie de către gospodării, întreprinderi şi

industrie, electrificare şi transport.
Together for efficient representation…
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Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie privind schimbările

climatice detectează următoarele efecte ale tranziţiei juste asupra

ocupării forţei de muncă:

Atingerea zero emisiilor de gaze, fără o pierdere netă a locurilor

de muncă

Tranziţia energetică poate însemna o creştere netă de 2,1

milioane de locuri de muncă, dacă până în 2050 se atinge

zero emisii de gaze; şi 1,3 milioane, dacă emisiile de gaze scad

la 80%

Pentru aceasta este necesar să se reînnoiască competenţele

profesionale în baza Panoramei competenţelor UE (Skills

Panorama), pentru ca acestea să se adapteze la regiunile,

sectoarele şi persoanele cele mai afectate şi pentru a se

îmbunătăţi capacitatea lucrătorilor de a găsi locuri de muncă

calitative în regiunile lor.
Together for efficient representation…
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Tranziţia energetică va crea noi companii şi activităţi economice, care vor

genera ocuparea forţei de muncă în diferite sectoare.

Deşi estimarea este că noile locuri de muncă verzi vor recupera pierderile

locurilor de muncă la negru, muncitorii care se vor angaja la noile

locuri de muncă verzi nu vor fi neapărat aceia care au pierdut lucrul

în economia subterană.

Tranziţia energetică va crea locuri de muncă mai multe decât vor 

distruge; însă tot aceasta înseamnă şi închiderea întreprinderilor din 

domeniul industriei extractive şi pierderea locurilor de muncă 

pentru lucrătorii săi.

Ce trebuie să facem să prevenim pierderea nivelului 

de ocupare a forţei de  muncă în minerit ?
Together for efficient representation…

PĂSTRAREA NIVELULUI DE OCUPARE A FORŢEI  

DE MUNCĂ
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Să se stabilească măsuri de menţinere a ocupării forţei de

muncă directe şi indirecte prin tranziţie energetică justă

Să se stabilească măsuri de previziune a schimbării prin

politica de ocupare a forţei de muncă, al cărei scop sunt

formarea şi calificarea lucrătorilor prin tranziţie energetică

justă

Să se stabilească măsuri adecvate şi eficiente de protecţie

socială, care apără lucrătorii afectaţi

Together for efficient representation…
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Stabilirea de măsuri de menţinere a ocupării forţei de

muncă directe sau indirecte prin tranziţie energetică

justă

Tranziţia justă este o ocazie pentru crearea de ocupare a forţei de

muncă calificată şi calitativă, legată de noile procese de producţie,

care solicită lucrătorilor abilităţi şi capacităţi noi.

De aceea trebuie:

Să asigurăm adaptarea profesională (recalificarea)

lucrătorilor din economia la negru, în scopul adaptării

abilităţilor lor profesionale la noile cerinţe .

Together for efficient representation…
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Să se acorde atenţie specială lucrătorilor mai în vârstă şi de joasă

calificare, care sunt cei mai vulnerabili şi cărora le va fi cel mai

greu să concureze pentru noi locuri de muncă

Să se garanteze calitatea muncii în două sensuri:

Când este vorba de locuri de muncă cu calificare medie şi

joasă, cu condiţii de muncă mai proaste şi cu riscuri mai

mari în privinţa securităţii şi sănătăţii în muncă [care vor

exista chiar dacă se vor stimula locurile de muncă de înaltă

calificare]

Să se consolideze sistemele de participare a lucrătorilor care

sunt confruntaţi cu sistemele economice fragmentate, în care

contractele colective şi reprezentarea intereselor lucrătorilor sunt

slab prezente.
Together for efficient representation…
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Să se stabilească măsuri de previziune a schimbării prin 

politica de ocupare a forţei de muncă, al cărei scop sunt 

formarea şi calificarea lucrătorilor prin tranziţie energetică 

justă 
Promovarea politicilor industriale sustenabile, care permit crearea de

locuri de muncă verzi şi calitative

Promovarea investiţiilor în tehnologii verzi prin intermediul programelor

de cercetare şi dezvoltare şi al Platformei tehnologice cu un nivel scăzut sau

zero de emisii de dioxid carbon; pe lângă participarea sindicatelor la

administrarea fondurilor UE

Promovarea diversificării economice în regiunile şi industriile care sunt cel

mai mult afectate de tranziţie, prin aplicarea de măsuri care permit tranziţia

justă pentru lucrători. În acel sens, există deja Platforma „Regiuni

Carbonifere în Tranziţie“
https://ec.europa.eu/energy/en/events/conference-coal-regions-transition-platform

Together for efficient representation…
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Să se stabilească măsuri adecvate şi eficiente de 

protecţie socială, care apără lucrătorii afectaţi

Protecţia socială este un drept fundamental al omului (Programul

privind munca decentă a OIM)

Garantarea tranziţiei subînţelege stabilirea de măsuri adecvate şi

eficiente de protecţie a lucrătorilor care sunt afectaţi de procesele de

decarbonizare: concedieri colective; pensii anticipate; închiderea

întreprinderilor ş.a.m.d.

Trebuie să lucrăm la incluziunea socială a acestor lucrători şi la

menţinerea standardului lor de viaţă: indemnizaţii de şomaj, asigurare de

sănătate, ajutoare sociale, pensii sociale ş.a.m.d.

Together for efficient representation…
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În Europa, întreprinderile care sunt supuse procesului de tranziţie

energetică au un aport mai mare la PNB şi ocuparea forţei de muncă

în ţările în care standardul de viaţă este sub media UE.

În noile state membre (UE-10) mai mult de 20% dintre toţi angajaţii

lucrează în 15 industrii principale care emit gaze cu efect de seră (în

comparaţie cu procentul de 10% în Europa de Vest)

Document: “Exploatarea potenţialului de ocupare a forţei de

muncă al creşterii ecologice-SWD/2012/0092 final”

Together for efficient representation…
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În lumina situaţiei actuale, sindicatele trebuie :

Să promoveze instituirea sistemului de protecţie socială, bazat pe

principiile universalităţii, tratamentului egal şi al continuităţii, care ar

asigura îngrijire medicală, siguranţa veniturilor şi servicii sociale.

Să promoveze integrarea măsurilor adecvate de protecţie socială

în politica naţională privind schimbările climatice, pentru lucrătorii

care depind de resurse naturale, pe lângă evaluarea sărăciei energetice

şi identificarea consumatorilor cei mai periclitaţi.

Să evalueze şi să prevadă riscurile. Politici asemenea celei de

decarbonizare pot provoca devalorizarea bunurilor întreprinderilor,

micşorând valoarea lor, ceea ce se reflectă negativ asupra lucrătorilor.
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INSTRUIREA ŞI ADAPTAREA 

PROFESIONALĂ

În lupta împotriva pierderii locurilor de muncă 

Together for efficient representation…

Implementarea tranziţiei juste în scopul prevenirii 

pierderii de locuri de muncă subînţelege adaptarea 

sistemelor profesionale şi de formare  orientate spre 

crearea de locuri de muncă

Dezvoltarea abilităţilor profesionale este decisivă pentru

garantarea unei tranziţii de succes şi juste la economia cu emisii

reduse de carbon, deoarece permite crearea de noi locuri de

muncă, stimulează productivitatea, creşterea şi dezvoltarea

ocupării forţei de muncă. (OIM)
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Tranziţia ecologică duce la apariţia de noi profesii, ceea ce va

însemna ocuparea forţei de muncă calificate, care este deficitară

[În Olanda, de exemplu, în anul 2019, ar trebui 50.000 de specialişti

calificaţi şi cu experienţă să pună bazele pentru tranziţia energetică

până în anul 2030: ceea ce include construcţia şi instalarea de panouri

solare şi mori de vânt, de sisteme de depozitare şi de îmbunătăţire a

reţelei, pentru a se evita pierderi].

Introducerea de noi tehnologii va duce la ecologizarea tuturor

sectoarelor economice, precum şi la necesitatea de noi calificări

profesionale. Lucrătorii vor trebui să se instruiască şi să se dezvolte

profesional în mod continuu.
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Închiderea industriilor (în primul rând a industriei carbonifere) în 

anumite regiuni va provoca:

mutarea lucrătorilor în alte părţi ale ţării, în afara regiunilor

respective

şi ca urmare a acestor migraţii, se poate ajunge la decăderea

regiunilor amintite; la ceea ce va trebui, de asemenea, să

acordăm atenţie pentru a nu le lăsa în grija lor.
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Tranziţia energetică justă în procesul de decarbonizare trebuie să

garanteze calificările profesionale actualizate şi accesibilitatea la

cadre de înaltă calificare, pentru a se evita discontinuitatea în

ocuparea forţei de muncă şi munca precară.

Problemă:

Companiile nu investesc mult în instruirea lucrătorilor lor: Doar

26% dintre companii prevăd perfecţionarea profesională a lucrătorilor

de care va fi nevoie în viitor

[Studiile Consiliului Economic şi Social European (CSEE), Eurofound

(Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi

Muncă) şi CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării

Profesionale)

Together for efficient representation…
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Cele mai frecvente obstacole în obţinerea de noi calificări sunt:

Lipsa de  motivaţie a angajatorilor care nu se gândesc la 

introducerea acestor îmbunătăţiri 

Lipsa de  informaţii exacte, capacitate limitată pentru  

implementarea schimbărilor şi riscuri financiare, şi

Teama de schimbări a lucrătorilor, mai ales dacă nu există cultura 

de practicare a participării lucrătorilor.

Together for efficient representation…
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În lumina situaţiei actuale, sindicatele trebuie :

Să promoveze dezvoltarea strategiilor naţionale de instruire,

căutând adaptarea programelor actuale de formare şi perfecţionare

profesională în scopul calificării mai bune a lucrătorilor pentru noi

locuri de muncă

- Să cunoască politica educaţională şi ecologică în scopul

îmbunătăţirii viitoarelor abilităţi profesionale. Dacă tindem spre

simpla recalificare a lucrătorilor, vom pierde potenţialul pentru

deschiderea de noi locuri ecologice de muncă.

- Să includă în formarea generală principiile de bază ale noii economii

verzi, pentru a se garanta transformarea completă şi eficientă pe baza

cererii.
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Să negocieze acorduri atât la nivel de sector, cât şi la nivel 

de întreprindere, în scopul             

- previziunii necesităţilor de anumite calificări 

- promovării instruirii profesionale continue în sectoarele care sunt 

cel mai mult afectate de tranziţia ecologică.

Să folosească mecanisme de informare şi consultare pentru a se prevedea

schimbări strategice şi a se anticipa politici de instruire în cadrul

întreprinderilor, în scopul adaptării instruirii respective la necesităţile

lucrătorilor în procesul de tranziţie ecologică

Să promoveze mutarea lucrătorilor la alte locuri de muncă, după ce se

stabilesc sectoarele şi regiunile care sunt cel mai mult afectate de schimbare.

[Aceste măsuri pot fi finanţate parţial din Fondul European pentru

Modernizare ETS (Emission Trading System)

[Informaţia privind sistemele de formare, instruire şi ocupare a forţei de muncă :

https://resourcecentre.etuc.org/Skills-needs-in-greening-economies-102.html ]
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Bulgaria:

Între anii 2009 şi 2014, Asociaţia Industrială şi sindicatele CITUB şi

Podkrepa din Bulgaria au transpus programul „Dezvoltarea sistemului

de concurenţă a forţei de muncă pe sectoare şi regiuni“.

Acest proiect este legat de iniţiativa Comisiei Europene privind

instituirea clasificării europene a aptitudinilor, competenţelor,

calificărilor şi ocupaţiilor (ESCO) şi a permis analiza a 40 de sectoare

şi identificarea a numeroase profiluri profesionale legate de tranziţia

ecologică.

Scopul final a fost integrarea acestor calificări în planurile şi

programele actuale ale învăţământului mediu, universităţilor şi şcolilor

de specialitate.
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