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I. INTRODUCERE: Schimbări structurale 
și economice cu care se confruntă 
sectorul industriei miniere

Există o puternică corelație între conținutul de gaze cu efect de seră (GES) în atmosfe-
ră, CO2 și temperatura medie a suprafeței Pământului, ceea ce a făcut ca, din perioada 
preindustrială până astăzi, temperatura medie a planetei să crească mai mult de 1ºC, 
în general, din cauza utilizării combustibililor fosili ca surse de energie. Într-un mod 
generic, numim acest fenomen schimbări climatice și este legat de modalităţile noas-
tre actuale de alimentare cu energie.

Soluția pentru care ne-am decis în lupta împotriva acestor schimbări climatice este 
tranziția energetică, pe care am putea să o definim ca: trecere la surse primare de 
energie, care reduc emisiile de CO2 în atmosferă.

Această schimbare în utilizarea surselor de energie subînţelege, pe de o parte, intro-
ducerea de măsuri pentru un consum redus și mai eficient de energie în toate sectoa-
rele; și, pe de altă parte, substituirea surselor convenționale cu surse regenerabile de 
energie. De aceea, suntem  confruntaţi cu  un proces care are impact transversal asu-
pra tuturor  sectoarelor de producţie și, în special, asupra sectorului industriei miniere, 
atunci când avem în vedere implementarea proceselor de decarbonizare  despre care 
vom vorbi mai detaliat mai târziu.

Această tranziție energetică trebuie realizată în conformitate cu formule care garan-
tează participarea actorilor sociali și economici implicați, deoarece această participare 
este esențială pentru a putea vorbi despre o tranziție energetică responsabilă social 
sau, cu alte cuvinte, despre: o tranziție justă.

ACTIVITĂŢI EUROPENE PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE.

În ciuda faptului că ne-am asumat diverse obligaţii internaționale, vedem că emisiile 
de gaze cu efect de seră cresc și că acest trend va continua, și că vor crește cu 10,7% 
până în 2030, față de nivelul din 2016; situaţia este cu atât mai gravă dacă avem în 
vedere faptul că marile țări se retrag din Acordul de la Paris.

Există câteva activităţi pe care Uniunea Europeană le promovează direct sau participă 
la ele, dar care se referă la lupta împotriva schimbărilor climatice; noi vom face o scur-
tă trecere în revistă a acestora în contextul schimbărilor structurale prin care trece 
sectorul industriei miniere:
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• Responsabilitate socială și sustenabilitate în afaceri: Agenda Verde.

Începe cu Liniile directoare OCDE din 1976 și ‘‘Raportul Brundtlant din 1987’’ (Națiu-
nile Unite) și, în Europa, cu Agenda Verde „Promovarea unui cadru european pentru 
afacere responsabilă social’’ (Summitul de la Lisabona din 2001).

Responsabilitatea socială subînţelege respectarea strictă a obligaţiilor legale valabile și an-
gajamentul companiilor față de grupurile sale de interese și societate în general, alături de 
integrarea problemelor ecologice în afacerile sale și în relațiile cu interlocutorii săi.

Pe de altă parte, sustenabilitatea este „procesul de dezvoltare care răspunde nevoilor 
actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor ne-
voi”. Pe scurt, responsabilitatea socială și sustenabilitatea subînţeleg garantarea unei 
calități mai bune a vieții pentru generațiile viitoare.

• Acordul de la Paris, din 12 octombrie 2015

Acesta a fost semnat de 195 de țări membre ale Convenției-cadru a ONU privind 
schimbările climatice și de ţările membre ale UE având drept scop: „Menținerea creș-
terii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale”, dar cu 
continuarea eforturilor de menţinere a creșterii temperaturii la 1.5ºC. Pentru a se face 
acest lucru, acesta a stabilit obligaţiile pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, 
care au intrat în vigoare în 2020 și care vor fi revizuite la fiecare 5 ani.

• Strategia pentru climă și energie, sau Pachetul de măsuri 20-20-20

Stabilită până în 2020, cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre, a urmărit 
îndeplinirea următoarelor obiective: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
20%; creșterea ponderii consumului de energie din surse regenerabile cu 20%; și creș-
terea eficienței energetice cu 20%.

• Strategia pentru climă și energie 2030

Această strategie analizează obiectivele Pachetului 20-20-20 și le adaptează pen-
tru anul 2030, luând în considerare scenariul Strategiei 2050 și stabilind o revizuire 
a obiectivelor în 2023, cu următoarele obligaţii:

 » Reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră, [Proiectul Legii 
europene privind clima, elaborat în cadrul Acordului Verde European, propune 
ca acest procent să se ridice la 55%],

 » Atingerea obiectivului de creștere cu cel puţin 32% a ponderii energiei din sur-
se regenerabile din consumul final,

 » Creșterea eficienței energetice cu cel puțin 27%
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Fiecare stat membru a trebuit să își prezinte Planul național de energie și climă până la 
sfârșitul anului 2019 și să stabilească strategiile sale naționale pe termen lung pentru 
a avansa într-o economie cu emisii reduse de carbon, creând, printre alte măsuri, noi 
oportunități de creștere și ocupare a forței de muncă.

• Strategia pentru o Europă neutră climatic 2050

Comisia Europeană a prezentat această strategie la 28 octombrie 2018, înainte de 
Summitul Națiunilor Unite privind Clima (COP24), desfășurat în perioada 2-14 decem-
brie la Katowice (Polonia). Această strategie confirmă angajamentul Europei de a con-
duce acțiunea climatică globală printr-o tranziție justă din punct de vedere social.

STRATEGIA DE DECARBONIZARE (SAU PLANURI, RESPECTIV PROCESE): ÎNCHIDEREA 
MINELOR DE CĂRBUNE.

Aceasta rezultă din Decizia 2010/787/UE a Consiliului European privind ajutorul de 
stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, prin care se pro-
movează „decarbonizarea”; adică: închiderea* „irevocabilă” (încetarea permanentă 
a producției și vânzării de cărbune) a minelor de cărbune în perioada 2011-2018, când 
se suprimă  aceste ajutoare și subvenții.

Reformele efectuate de instituțiile Comunităţii Europene au făcut ca, începând din 
2018, să crească foarte mult prețul dioxidului de carbon în sistemul european de co-
mercializare a emisiilor. Acest sistem, cunoscut sub numele de ETS, obligă toate indus-
triile mari să plătească pentru emisiile de CO2; aceasta face ca industriile cărbunelui să 
piardă competitivitatea pentru că trebuie să își asume aceste plăți.

Desființarea acestor ajutoare pentru efectuarea plăților pentru emisiile de CO2 a pre-
supus închiderea minelor până la 31 decembrie 2018.

Este just faptul că, pentru efectuarea acestei schimbări în modelul energetic, se pre-
vede ajutor pentru închiderea minelor, care se poate folosi, printre altele, pentru ur-
mătoarele activităţi:

• cheltuiala prestațiilor sociale rezultate din pensionarea lucrătorilor care nu au 
îndeplinit condiţia legală de pensie pentru limită de vârstă;

• alte cheltuieli extraordinare în folosul lucrătorilor care și-au pierdut sau își vor 
pierde locul de muncă;

• Plata pensiilor și a indemnizațiilor de pensionare în afara celor care există în 
cadrul sistemului juridic, în folosul lucrătorilor care și-au pierdut sau își vor pierde 
locul de muncă;
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• Cheltuielile acoperite de întreprinderi în vederea recalificării lucrătorilor pentru 
a facilita căutarea unui nou loc de muncă în afara sectorului cărbunelui, în special, 
cheltuielile de formare;

• Alte prestaţii cu titlu de asigurare de sănătate pentru foștii mineri;

• și, alte cheltuieli ale lucrărilor de pregătire pentru închiderea minei; cheltuielile 
administrative ale închiderii; reabilitarea vechilor regiuni de extracție etc.

II. Concluziile analizei  
fazei de cercetare privind participarea 
lucrătorilor la luarea deciziilor în 
întreprinderile lor

 
După ce am stabilit schimbările structurale și socio-economice care au loc în dome-
niul sectorului industriei miniere, vom rezuma, foarte pe scurt, concluziile obținute în 
faza de cercetare desfășurată în cadrul proiectului nostru Together for efficient repre-
sentation interests of employees of companies in extractive sector, în care participă 
organizații din șapte țări (Polonia, Bulgaria, Spania, Serbia, Macedonia, România și 
Lituania) și care a avut drept unul dintre obiective analiza sistemelor de participare 
a lucrătorilor din industria minieră la luarea deciziilor în întreprinderile lor în fața eco-
nomiei cu emisii reduse de carbon din industriile extractive. Scopul este ca, pe baza 
acestor concluzii, să stabilim instrumente de promovare, care ar accelera și ar crește 
această participare a lucrătorilor.

Faza noastră de cercetare a presupus elaborarea unui Raport național, întocmit de 
expertul fiecărei ţări partenere la proiect, pe baza unui „Chestionar-Ghid”, care a avut 
drept scop să omogenizeze temele monitorizate, care se pot împărţi în trei grupe:

• Sistemele de participare a lucrătorilor din sectorul minier, aplicarea 
reglementărilor UE și existența unor reglementări specifice.

• Impactul restructurării sectorului minier asupra ocupării forței de muncă și 
a industriei și măsurile de asigurare a stabilității lucrătorilor din sectorul minier.

• Rolul sindicatelor în procesele de restructurare a sectorului minier.
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CONCLUZIILE FAZEI DE CERCETARE

Ca rezumat, am stabilit următoarele concluzii:

• Aplicarea reglementărilor europene privind participarea: toate statele au transpus 
reglementările UE privind participarea angajaților; și numai Polonia și Spania au 
reglementări suplimentare specifice privind participarea. Serbia și Macedonia își 
adaptează legislația națională încorporând elemente ale reglementărilor europene, 
în special cu privire la sănătatea și securitatea în muncă.

Toate statele, cu excepţia Macedoniei, consideră că aceste reglementări sunt sufici-
ente pentru a garanta participarea lucrătorilor; deși Polonia și Lituania consideră că 
participarea lucrătorilor este redusă și nu atât de eficientă.

• Sisteme de participare și organisme care o pun în aplicare: În toate țările, cu 
excepția Macedoniei, sistemele de informare și consultare sunt utilizate ca 
instrumente de participare a lucrătorilor, deși fiecare ţară le aplică în funcţie de 
numărul lucrătorilor întreprinderii: în Spania, numărul minim este de 6 lucrători; 
în România, 20 lucrători; și în Polonia, Serbia, Bulgaria și Lituania, 50 de lucrători.

Cu excepția Lituaniei, în toate statele este recunoscut dreptul la negociere colectivă; 
pe lângă dreptul la grevă (Spania și Serbia) și dreptul la participare instituțională (Spa-
nia și Bulgaria).

Participarea se desfășoară prin intermediul sindicatelor; iar în Polonia, Spania, Litua-
nia și Serbia, prin intermediul consiliilor angajaţilor.

• Existența unui contract colectiv în sectorul minier: toate țările, cu excepția 
Macedoniei, au un contract colectiv specific în sectorul minier: la nivel de stat și 
la nivel de companie, în cazul Spaniei și Poloniei; numai la nivel de stat, în Serbia; 
la nivel de companie, în Lituania.

• Consecințele decarbonizării și strategiile pentru restructurarea sectorului: 
Procesul de decarbonizare se va încheia în 2025 în Spania; în 2030, în Serbia; în 
2040, în Macedonia; iar în 2050, în Polonia, Bulgaria, Lituania și România.

Consecințele decarbonizării sunt: închiderea întreprinderilor și pierderea locurilor de 
muncă ale lucrătorilor. 

Toate statele au strategii pentru soluţionarea problemelor legate de restructurarea 
sectorului, deși numai în Spania și Bulgaria, procesul se desfășoară prin acorduri 
tripartite.

Baza acestor strategii este: o nouă abordare a industriei cărbunelui (Polonia, Serbia 
și Lituania); și creșterea investițiilor în sectorul energetic (Polonia, Serbia, Spania și 
Bulgaria).
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• Instrumente pentru atenuarea consecinţelor pierderilor de locuri de muncă: 
Toate țările consideră că formarea și recalificarea profesională sunt elemente 
fundamentale pentru menținerea ocupării forței de muncă a minerilor.

Pe lângă aceasta, Polonia și Spania optează pentru subvenții și ajutoare sociale care 
pot atenua consecinţele pierderilor de locuri de muncă; în timp ce Serbia, Bulgaria, 
Spania, România și Lituania înclină mai mult spre opţiunea creării de locuri de muncă 

„verzi” în noua industrie.

În plus, pentru a garanta stabilitatea personală și socială a minerilor, se propun di-
ferite opțiuni:

 » o Subvenții și ajutor social, în Polonia, Serbia, Spania și România;

 » o Pensii anticipate subvenționate, în Spania, Macedonia, Lituania și România;

 » o În timp ce Bulgaria consideră că migraţia este singura opţiune pentru minerii 
care se confruntă cu consecinţele procesului de decarbonizare.

• Imaginea și rolul sindicatelor: Sindicatele au dificultăți în exercitarea muncii 
lor din cauza: pierderii prestigiului care le îngreunează rolul de interlocutor în 
negocierile cu lucrătorii și angajatorii, în Polonia și Spania; și, datorită pierderii 
afilierii sau afilierii reduse pe care le au în sectorul minier, în Serbia, Lituania, 
Spania și Polonia.

Polonia consideră că participarea la aspectele legate de protecția climei și restruc-
turarea sectorului este foarte redusă; atât Polonia, cât și Lituania cred că eficacitatea 
sindicatelor în negocierea colectivă nu este adecvată.

În ciuda acestei situații, toate statele, cu excepția Macedoniei, au încheiat acorduri 
în sectorul minier privind diverse probleme: salarii, sănătate în muncă, condiții de 
angajare etc.
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III. Strategia  
pentru o tranziție energetică 
participativă și responsabilă social  
în sectorul industriei miniere

 
TRANZIȚIA JUSTĂ CA GARANȚIE A PARTICIPĂRII LUCRĂTORILOR LA LUAREA 
DECIZIILOR ÎN ÎNTREPRINDERILE LOR

Când vorbim despre Just Transition, trebuie să ne întoarcem la crearea acestui concept 
de către Sindicatele din Canada și SUA, în anii ‘90, cu dublul obiectiv al dezvoltării de 
instrumente pentru protecţia locurilor de muncă afectate de schimbările produse de 
criza ecologică și energetică, și al elaborării de propuneri pentru schimbări prin me-
canisme de protecţie a lucrătorilor și a teritoriilor afectate de această criză energetică.

Din această conceptualizare, putem trage concluzia că o tranziție justă nu este posi-
bilă fără participarea lucrătorilor, prin intermediul reprezentanților acestora; și acest 
lucru este stabilit în diferite reglementări sau acorduri:

• Acordul de la Paris necesită, în Preambulul său, participarea lucrătorilor: „luând în 
considerare imperativele unei tranziții juste a forței de muncă”.

• OIM recomandă, în Orientările sale, consultarea și cooperarea cu sindicatele la 
elaborarea și aplicarea politicilor cu emisii reduse de carbon „pentru o tranziție 
justă către economii și societăți durabile din punct de vedere ecologic pentru toți”.

• Și, Comisia Europeană subliniază în Pachetul său privind Uniunea Energetică 
(Energy Union Package), din 2015, importanța rolului partenerilor sociali și îi 
invită să includă tranziția energetică în dialogul său social.

Această participare a lucrătorilor la luarea deciziilor în cadrul întreprinderilor lor, prin-
tre altele, este justificată, de asemenea, și de faptul că schimbările structurale prin 
care trece sectorul menţionat mai sus au un impact imens asupra vieții personale și 
profesionale a lucrătorilor.
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Caracteristici ale Just Transition:

Pentru ca Just Transition să fie eficientă, trebuie:

• Să se realizeze prin dialog social tripartit: între guverne, angajatori și sindicate.

• Să includă măsuri specifice de sprijinire a sectoarelor și industriilor afectate.

• Să includă măsuri de protecție socială pentru lucrătorii cei mai afectaţi în 
procesul de tranziție energetică, inclusiv măsuri care se referă la locuri de muncă 
directe, indirecte și induse.

• Să includă proiectarea planurilor de reactivare teritorială, în care prevalează 
diversificarea activităților economice și dezvoltarea rurală, cu accent special pe 
sprijinirea femeilor și tinerilor.

• Să stabilească planuri de instruire și perfecţionare a lucrătorilor pentru noile 
locuri de muncă verzi.

• Să prevadă resurse financiare prin bugetele fiecărui stat și printr-un sistem fiscal 
verde (ecologic).

Pornind de la aceste caracteristici, pentru a realiza acea tranziție justă, participativă și 
responsabilă social, trebuie să se promoveze participarea lucrătorilor prin negociere 
colectivă și să se insiste pe o mai mare implicare a sindicatelor în această participare. 

PROMOVAREA PARTICIPĂRII LUCRĂTORILOR LA LUAREA DECIZIILOR ÎN 
ÎNTREPRINDERILE LOR

Reglementări europene privind dreptul de participare a lucrătorilor

Dreptul de participare a lucrătorilor din Uniunea Europeană începe cu Carta comuni-
tară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989 (Carta socială), care 
subliniază că: „este de dorit să se stimuleze participarea lucrătorilor”; și, mai târziu, cu 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care recunoaște drepturile colec-
tive de participare a lucrătorilor, precum sunt:

• Libertatea de întrunire și de asociere, atât politică, cât și sindicală (art. 12)

• Dreptul la informare și consultare a lucrătorilor în probleme care se referă 
la întreprindere sau un sector profesional, care se exercită prin intermediul 
reprezentanților lucrătorilor sau sindicatelor (art. 27)

• Sau, dreptul la negociere și acțiune colectivă, la nivelurile corespunzătoare, 
inclusiv dreptul la grevă (art. 28)
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În plus, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) reglementează partici-
parea lucrătorilor la luarea deciziilor prin intermediul sistemelor de informare și con-
sultare, în titlul X, privind politica socială (art. 151-161).

În conformitate cu acesta, Parlamentul European a adoptat diverse directive și rezo-
luții prin care solicită ca lucrătorilor să li se garanteze dreptul de a participa la luarea 
deciziilor în companii și la locuri de muncă, atât în companiile naționale, cât și în cele 
transnaționale, privind diverse probleme; precum și acorduri intersectoriale ale parte-
nerilor sociali, cu dispoziții privind informarea și consultarea.

Dintre aceste reglementări, se remarcă trei directive referitoare la informare și consul-
tări la nivel naţional, care reglementează dreptul lucrătorilor de a fi informaţi și con-
sultaţi de către angajatorii săi cu privire la o serie de probleme legate de performanța 
economică și planurile de dezvoltare viitoare a întreprinderilor, care, printre alte as-
pecte, pot avea impact decisiv asupra ocupării forței de muncă.

• Directiva 98/59/CE a Consiliului, din 20 iulie, care se referă la concedieri colective, 
conform căreia, în caz de concedieri în masă, angajatorul trebuie să intre în 
negocieri cu lucrătorii pentru a determina forma și modalitatea de evitare 
a acestor concedieri, sau de reducere a numărului lucrătorilor afectaţi. 
 
Directiva stabilește noţiunea de concediere colectivă pe baza numărului de 
concedieri produse; deși definiția sa este lăsată la alegerea fiecărui stat membru; 
de asemenea, reglementează şi obligațiile angajatorului (precum și drepturile 
lucrătorilor, prin reprezentanții acestora) înainte de a avea loc concedierile 
respective. Obligațiile angajatorului și drepturile lucrătorului se reflectă în 
următoarele:

 » Angajatorul va comunica, în scris, reprezentanților lucrătorilor toate informații-
le necesare cu privire la planul de concediere: motivele concedierii, categoriile 
și lucrătorii care vor fi concediați; criteriile pe baza cărora se stabilește surplu-
sul de lucrători și calculele indemnizaţiilor; De asemenea, angajatorul va trans-
mite toate aceste informații și autorității publice competente.

 » Angajatorul trebuie să se consulte cu reprezentanții lucrătorilor pentru a ajun-
ge la un acord cu privire la evitarea sau reducerea concedierilor; sau, pentru 
a se atenua consecințele concedierilor prin aplicarea de măsuri sociale pentru 
calificarea suplimentară sau recalificarea lucrătorilor concediați.
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• Directiva 2001/23/CE, din 12 martie, privind obligația de informare a lucrătorilor 
în caz de transfer de întreprinderi și privind protecţia drepturilor angajaţilor în 
aceste cazuri.

• Directiva 2002/14/CE, din 11 martie, prin care se stabilește un cadru general 
privind informarea și consultarea lucrătorilor din Comunitatea Europeană, cu 
stabilirea regulilor minime de procedură pentru protecția acestor drepturi; și pe 
care le vom analiza în continuare.

Aceste trei directive au fost evaluate de Fitness Check din 2013, care a stabilit că sunt 
„relevante, eficiente și coerente și că se completează reciproc”, deși s-au constatat anu-
mite deficiențe în privinţa aplicării lor.

De asemenea, trebuie să menționăm Pilonul European al Drepturilor Sociale, care este 
compus din 20 de măsuri cu caracter de „obligativitate” pentru toate statele Uniunii, 
și al cărui obiectiv este de a servi drept ghid pentru obținerea de rezultate sociale și 
politici eficiente de ocupare a forței de muncă, precum și pentru a garanta o mai bună 
reglementare și aplicarea drepturilor sociale. Acest document nu numai că prevede 
dreptul lucrătorilor de a fi informați, ci și de a fi consultați cu privire la acest tip de 
tranzacţii de afaceri:

dreptul tuturor lucrătorilor din orice sector este de a fi informați și consultați cu pri-
vire la chestiuni relevante pentru ei, în special cu privire la transferul, restructurarea 
și fuziunea întreprinderilor, precum și concedierile colective, în scopul îmbunătățirii 
protecției lucrătorilor în aceste situații. [Principiul 8]

Aplicarea sistemelor de participare, informare și consultare, conform Directivei 2002/14

Directiva 2002/14/CE este un reper de referinţă în ceea ce privește participarea lucră-
torilor la luarea deciziilor și include informarea și consultarea ca elemente fundamen-
tale ale acestei participări.

• Informarea se defineşte ca transmiterea de date de către angajator 
reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite să cunoască tema și să 
o examineze; și acesta cu privire la: politicile de personal; remunerații și condiţii 
de muncă; evoluţia sectorului economic al întreprinderii etc.

• Consultarea este schimbul de opinii și deschiderea unui dialog între 
reprezentanții lucrătorilor și angajator; aceasta influenţează asupra organizării 
muncii și activității profesionale a lucrătorilor şi se referă la probleme precum 
sunt: reorganizarea locurilor de muncă, reducerea programului de lucru, 
transferuri totale sau parțiale ale întreprinderilor, procese de fuziune sau alipire 
a întreprinderilor, planuri de formare profesională etc.



13

Pentru ambele sisteme de participare, se stabilește un cadru general cu următoarele 
reguli procedurale:

• În ce situaţii se desfăşoară: Informarea și consultarea sunt făcute cu privire la 
probleme precum sunt situația financiară a companiei; structura și perspectiva 
locurilor de muncă; și decizii care pot provoca schimbări importante în 
organizarea muncii sau în relațiile contractuale.

• Informarea și consultarea trebuie să aibă loc într-un moment corespunzător 
pentru a se permite un dialog pe tema vizată între angajator și reprezentanții 
lucrătorilor.

• Conținut: Informațiile furnizate de angajator trebuie să permită reprezentanților 
lucrătorilor să cunoască situația reală pentru a putea pregăti răspunsul lor (faza 
de consultare) cu privire la problema ridicată.

• Actori în proces: Informarea și consultarea se desfășoară prin intermediul 
reprezentanților lucrătorilor (consilii ale angajaţilor) sau direct, prin intermediul 
sindicatelor.

• Obiectivul consultării este obţinerea unui acord cu privire la decizii care ar putea 
duce la schimbări importante în modul de organizare a muncii sau în relațiile 
contractuale.

În plus, Directiva are ca obiectiv să garanteze confidențialitatea informațiilor pe care 
angajatorul le oferă sindicatelor și se introduce obligația de păstrare a secretului și 
a confidenţialităţii datelor, conform căreia  reprezentanții lucrătorilor și consilierii 
acestora nu trebuie să facă publice niciun fel de informații pe care le-au primit, într-un 
mod confidențial, de la companie; În plus, angajatorii nu au obligaţia să informeze 
sau să consulte reprezentanţii lucrătorilor, dacă informarea sau consultarea respectivă 
sunt de natură să dăuneze grav funcționării companiei.

Participare, informare și consultare în domeniul sănătăţii și securităţii  
la locul de muncă

Ca și în ceea ce privește luarea deciziilor generale, și în ceea ce privește  sănătatea și 
securitatea la locul de muncă există o serie de norme care reglementează procedurile 
de participare a lucrătorilor, care împreună cu drepturile de participare ale lucrătorilor, 
stabilește obligații concrete pe care angajatorul trebuie să le respecte pentru a garan-
ta lucrătorilor condiții adecvate de sănătate și securitate.

• Directiva-cadru a Uniunii Europene 89/391/CEE, privind introducerea de măsuri 
pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de 
muncă, care include:
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 » Informarea lucrătorilor (art. 10), în conformitate cu dispozițiile legislaţiei, obi-
ceiurile și practicile naționale și în funcţie de existența riscurilor, evaluarea 
acestora și măsurile de protecție și/sau de prevenire.

 » Consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților acestora (art. 11)

 » Participare echilibrată în conformitate cu legislaţia națională (art. 11)

 » Și instruirea corespunzătoare și suficientă a lucrătorilor în probleme de sănăta-
te și securitate; în special: oferirea de informații și instrucțiuni (art. 12)

Această Directivă definește conceptul de reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi 
specifice privind securitatea și sănătatea lucrătorilor ca:

„Orice persoană aleasă, numită sau desemnată, în conformitate cu legislaţiile și/sau 
practicile naționale, pentru a reprezenta lucrătorii în situaţiile în care se ridică proble-
me legate de securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă”.

Reprezentanţii respectivi au împuternicirea de a fi interlocutori în faza de consultare 
în probleme de protecție a muncii și le sunt date garanții (zile libere suficiente, fără re-
ducerea salariului și toate mijloacele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile), pentru 
a-și exercita în mod corect funcția  atribuită; de asemenea,li se recunoaște dreptul de 
a solicita angajatorului să ia măsuri adecvate pentru a atenua riscurile la locul de mun-
că și dreptul de a face apel la autoritatea competentă, dacă consideră că angajatorul 
nu ia măsurile necesare.

În plus, această Directivă-cadru obligă angajatorul să garanteze securitatea și sănăta-
tea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și, în acel scop, se stabilesc urmă-
toarele principii de prevenire:

 » Să se evalueze riscurile care pot fi evitate; și să se evite.

 » Să se combată riscurile la sursă și să se ofere lucrătorilor echipamentul de pro-
tecție individual necesar (EIP) 

 » Să se adapteze munca în funcţie de lucrător; alegerea EIP și a metodelor de lu-
cru; în vederea atenuării muncii monotone și repetitive și a efectelor negative 
asupra sănătății.

 » Să se planifice prevenirea care să cuprindă tehnica, organizarea muncii; condi-
ţiile de muncă; relațiile sociale și factorii de protecţie a mediului

 » Să se ofere instrucțiuni, informații și instruire pentru lucrători

 » Să se stabilească măsuri de protecție pentru acordarea primului ajutor, stinge-
rea incendiilor și evacuarea lucrătorilor

 » Să se efectueze supravegherea periodică, pe bază voluntară, a sănătății lu-
crătorilor săi
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• Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020, 
care stabilește următoarele considerente privind participarea lucrătorilor [acest 
cadru va fi înlocuit, în lunile următoare, cu un nou cadru pentru perioada 2021-
2027, care va menține aceleași considerente cu privire la tema de care ne ocupăm]:

 » Participarea deplină a lucrătorilor și angajamentul angajatorilor în domeniul 
securităţii și sănătăţii.

 » Consolidarea competențelor reprezentanților lucrătorilor,‘‘pentru aplicarea 
satisfăcătoare a legislației privind sănătatea și securitatea la locul de muncă”.

 » Garanția statelor că reprezentanții competenţi în domeniul sănătăţii și  securită-
ţii muncii ‘‘ pot dobândi o instruire care nu se limitează doar la modulele de bază”.

 » Efectuarea modificărilor legislației „într-un mod transparent și democratic”; cu 
implicarea partenerilor sociali”

 » În plus, noul Cadru strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de 
muncă pentru perioada 2021-2027 se referă în mod concret la:

 » Contribuţii la „o pregătire mai bună pentru confruntarea cu noile crize și 
amenințări, cum ar fi actuala pandemie de COVID-19, în special pentru că 
măsurile de sănătate și securitate la locul de muncă sunt esențiale pentru 
continuarea ocupaţiilor”.

 » Necesitatea menținerii și îmbunătățirii unor standarde ridicate de securitate și 
sănătate pentru lucrători, precum și a pregătirii pentru „următoarele noi crize 
și amenințări, reducând accidentele de muncă și bolile profesionale”. 

În cele din urmă, trebuie să ne referim la o directivă specifică pentru lucrătorii din 
sectorul industriei extractive:

• Directiva 92/104, privind cerinţele minime pentru îmbunătățirea securităţii și 
sănătăţii lucrătorilor din industriile extractive de supraţaţă şi în subteran, care 
stabilește că consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților 
acestora vor avea loc în următoarele probleme:

 » Locuri de muncă: proiectare, construcție, echipamente, funcționare, servicii, 
securitate 

 » Detectarea și evaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor preventive și utilizarea 
echipamentelor de protecție

 » Protecție în domeniul acordării primului ajutor, măsuri de protecţie împotriva 
incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive

 » Mijloace de evadare și salvare
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 » Informare privind măsurile de securitate și sănătate la locul de muncă, siste-
mele de alertă și alarmă

 » Supravegherea sănătății lucrătorilor

 » Organizarea locurilor de muncă

 » Informare, instrucţiuni și instruire, incluzând și recalificarea profesională, pen-
tru păstrarea  sănătăţii și securităţii

 » Informații despre echipamente și instalații mecanice și electrice și întreținerea 
acestora

 » Efectuarea de exerciții (simulări) de securitate la locul de muncă

Negocierea colectivă (sau dialogul social): Sistem de participare a lucrătorilor  
la luarea deciziilor

Negocierea colectivă, alături de libertatea de asociere, este un postulat de bază al 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM), care a fost stabilit în 1919, apoi reafirmat 
în 1944 și dezvoltat în Convențiile sale 151 și 154, și care este prezentat ca o procedură 
de soluționare a conflictelor de muncă.

Astfel, articolul 2 din Convenția 154 stabilește că:

„negocierea colectivă are loc în vederea: fixării condițiilor de muncă și angajării; regle-
mentării relațiilor între angajatori și lucrători; reglementării relațiilor între angajatori și 
organizațiile muncitorilor.

În plus, încorporează o serie de măsuri pentru promovarea acestei negocieri colective:

• Negocierea colectivă să fie posibilă pentru toți angajatorii și pentru toate 
categoriile de lucrători

• Negocierea colectivă fie progresiv extinsă la toate problemele legate de 
condițiile de muncă

• Procedurile de soluționare a conflictelor să fie reglementate de o asemenea 
manieră încât să contribuie la promovarea negocierii colective.

• Negocierea colectivă să aibă loc la orice nivel: întreprindere, regional sau național

• Părțile la negociere să aibă informațiile necesare pentru a negocia în cunoștință 
de cauză

La nivel european, negocierea colectivă este recunoscută ca un drept în art. 28 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE; procedura de negociere colectivă este reglementată în 
articolele 152, 154 și 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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Această scurtă reglementare configurează un cadru juridic concis pentru negocie-
rea colectivă care, deși minim, partenerii sociali consideră că este suficient pentru 
practica actuală:

Mai concret, art. 152 din TFUE stabilește respectarea principiului autonomiei de vo-
inţă a părţilor și al libertăţii de asociere și oferă legitimitate partenerilor sociali de 
a reglementa relațiile de muncă la care participă, transformând negocierea colectivă 
într-un mijloc alternativ de a produce norme juridice și abandonând rolul său inițial 
de a fi doar un mijloc complementar în această materie.

Și, pe de altă parte, articolul 155 din TFUE, recunoaște, la alineatul 1, că:

„Dialogul între partenerii sociali la nivelul Uniunii poate conduce, dacă aceștia doresc, 
la stabilirea unor relații contractuale, inclusiv încheierea unor acorduri”.  

 INTERVENȚIA SINDICATELOR PRIN „ACORDURILE DE TRANZIȚIE JUSTĂ”

Acorduri de tranziție justă.

Am amintit deja că tranziția energetică justă, participativă și responsabilă din punct 
de vedere social este instrumentul care ar trebui să permită ca angajații să aibă opor-
tunități de a continua să lucreze și să trăiască în zonele lor geografice, chiar dacă se 
schimbă modelul nostru de producţie; iar angajatorii să dezvolte noi oportunități de 
afaceri atunci când întreprinderile lor se închid. 

Pentru realizarea acestor procese și ca parte a Strategiei pe care o definim, Acordurile 
de tranziție justă constituie un instrument atât pentru reactivarea teritoriilor în care 
se închid industriile extractive, centralele termice sau alte instalații energetice, cât și 
pentru a proteja lucrătorii afectați de procesele de decarbonizare.

De aceea, aceste acorduri de tranziție justă au două activităţi complementare: pe de 
o parte, elaborarea unui Plan teritorial integral de acţiune, care trebuie să includă 
o foaie de parcurs cu angajamente pentru activităţi concrete programate în timp și  să 
stabilească sinergii și o colaborare strânsă între companii și lucrătorii afectați de acest 
proces; și, pe de altă parte, un Acord de muncă care trebuie să conțină toate acele 
măsuri de protecţie a lucrătorilor în cazul închiderii întreprinderilor lor.

În acel sens, acordurile de tranziție justă ar trebui promovate în acele zone terito-
riale în care există companii care lucrează în sectorul energetic (în cazul nostru, în 
sectorul industriei miniere), a căror închidere este planificată ca o consecință a pro-
ceselor de trecere la o economie cu emisii reduse de carbon. Și, pentru a fi eficiente, 
acordurile trebuie să presupună implicarea și coordonarea tuturor actorilor sociali și 
politici; pe lângă aceasta, trebuie să includă măsuri și planuri care generează locuri 
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de muncă stabile și demne; de asemenea, acordurile trebuie să conțină condițiile 
necesare de finanțare, execuție și justificare.

Planul teritorial integral de acţiune:

Ca orice plan de acțiune, acesta trebuie să conţină măsuri și planuri concrete, care să poată 
fi dezvoltate pe termen scurt și mediu; și, în plus, planul trebuie supus evaluării cores-
punzătoare, cu indicatori care ne permit să monitorizăm realizarea obiectivelor planificate, 
atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al protecţiei mediului.

Pornind de la această premisă, putem stabili câteva elemente care ne ajută să configu-
răm Planul de acțiune într-un Acord de tranziție justă.

În primul rând, planul trebuie să conţină:

• Un diagnostic și evaluarea zonei geografice și a companiilor afectate de 
procesele de decarbonizare.

• Identificarea actorilor care participă la proces: administrații publice, angajatori și 
reprezentanți ai lucrătorilor sau sindicatelor

• Configurarea Planului teritorial de acțiune

• Înființarea unei comisii de monitorizare a acordului.

În al doilea rând, trebuie să definim fazele de elaborare a Acordului de tranziție justă, 
care vor fi stabilite în următoarea ordine:

• Delimitarea sferei geografice care va defini activităţile acordului

• Diagnostic preliminar al zonei afectate

• Procesul de participare publică care va avea loc de la elaborarea diagnosticului 
preliminar și care va fi definit prin participarea sindicatelor prin dialog social. 
Această participare sindicală trebuie să fie inclusivă și eficientă pentru a se 
garanta o tranziție justă.

• Identificarea potențialilor investitori și a proiectelor de dezvoltare

• Identificarea surselor de finanțare și a altor forme de sprijin care pot fi luate în 
considerare
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În al treilea rând, trebuie să se ia în considerare și alte măsuri complementare, prin-
tre care putem include, de exemplu: protecția lucrătorilor cel mai direct afectați; 
alocarea de subvenții și ajutoare pentru proiecte ale întreprinderilor sau ale muni-
cipalităților afectate; sau activarea mecanismelor de sprijin financiar și a liniilor de 
finanțare a proiectelor.

În sfârșit, în al patrulea rând, trebuie să definim liniile de sprijin și finanțare, ținând 
cont de faptul că un Acord de tranziție justă nu se finanţează din fonduri concrete 
care trebuie utilizate, ci mijloacele se asigură pe baza proiectelor selectate de fiecare 
acord, pentru care va fi necesar, așa cum am indicat în „faze”, să se stabilească liniile de 
finanțare necesare.

Acordul de muncă:

Obiectivul prioritar al Acordului de muncă, în cadrul Acordului de tranziție justă, sunt 
menținerea și crearea de noi locuri de muncă în regiunea care face obiectul acestuia; 
prin urmare, aceste acorduri trebuie să țină cont de necesitatea îmbunătățirii capaci-
tății de angajare și a condițiilor de muncă ale lucrătorilor; și toate acestea trebuie să se 
realizeze prin negociere și convenire cu sindicatele.

Din faza de cercetare desfășurată, am remarcat că există două probleme principale 
pentru lucrătorii din sectorul industriei miniere, cauzate de schimbările structurale 
din sector. Pe de o parte, pierderea locurilor de muncă directe a multor lucrători ca ur-
mare a închiderii întreprinderilor lor; și, pe de altă parte, lipsa calificării și a adaptabili-
tății profesionale a multor lucrători, fapt care le îngreunează atât menținerea locurilor 
de muncă actuale, cât și accesul la noi locuri de muncă verzi care ar putea fi create.

De aceea, în acordurile noastre de muncă trebuie să acordăm o atenție specială aces-
tor două probleme, fiind conștienți de faptul că, în multe ocazii, lucrătorii care se vor 
angaja în noile locuri de muncă verzi create nu vor fi neapărat cei care își pierd locul 
de muncă în economia „maro’’.

Astfel, pentru a evita pierderea locurilor de muncă în industria minieră, trebuie să an-
ticipăm ceea ce se va întâmpla în anul 2050, în care se așteaptă ca „zero emisii” să 
fie o realitate, implementând o tranziție energetică justă, prin aplicarea unei serii de 
măsuri și obiective, printre care se numără:

• Stabilirea de măsuri pentru menținerea ocupării forței de muncă atât directe, cât 
și indirecte în regiunile miniere prin elaborarea de planuri specifice, care vor fi 
dezvoltate împreună cu municipalitățile miniere.
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• Promovarea relocării lucrătorilor după ce se identifică sectoarele și regiunile 
cele mai afectate de schimbare și după ce se desfăşoară procesul de recalificare 
profesională.

• Garantarea unor compensații adecvate pentru lucrătorii care își pierd locurile 
de muncă în companiile miniere care se închid, cum ar fi: pensionare anticipată, 
indemnizație de concediere sau compensaţii financiare şi despăgubiri.

• Promovarea stabilirii sistemelor de protecție socială bazate pe principiile 
universalității, tratamentului egal și continuității, care oferă asistență medicală, 
securitate a veniturilor și servicii sociale.

• Promovarea integrării măsurilor adecvate de protecție socială în politicile 
naționale privind schimbările climatice, pentru lucrătorii dependenți de 
resursele naturale, cu evaluarea situațiilor de sărăcie energetică și identificarea 
consumatorilor cei mai vulnerabili

• Stabilirea de planuri de sprijin pentru formarea profesională și plasarea în muncă 
a lucrătorilor din zonele afectate.

• Negocierea de acorduri, la nivel sectorial și al întreprinderii, pentru a anticipa 
nevoile de competențe și a promova învățarea profesională pe tot parcursul 
vieții în sectoarele cele mai afectate de tranziția ecologică, cum ar fi sectorul 
industriei extractive.

• Utilizarea mecanismelor de informare și consultare pentru a anticipa 
schimbările strategice și a supraveghea politicile de formare ale întreprinderii, 
cu scopul de a promova adaptarea acesteia la nevoile lucrătorilor în procesul 
tranziției ecologice

• Definirea unui Plan de restaurare a exploatării miniere pentru a se menține 
ocuparea forței de muncă locale, în special a forţei de muncă excedentare, 
care a provenit de la întreprinderile miniere şi companiile auxiliare, asigurând 
închiderea în siguranță a instalațiilor cu cele mai bune rezultate pentru mediu, 
recuperarea biodiversității sau promovarea de noi activități în zonele afectate.

Participarea sindicatelor la Acordurile de tranziție justă: propuneri de îmbunătățire

Participarea sindicatelor, esențială pentru a exista o tranziție justă, trebuie să fie ori-
entată, în ceea ce privește Planurile de acțiune, spre propunerea de idei și sugestii cât 
mai concrete pentru dezvoltarea măsurilor și proiectelor de afaceri ale întreprinderilor 
și ale instituțiilor publice, sau ale ambelor, în zonele teritoriale afectate de procesele 
de decarbonizare.
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Pe de altă parte, în Acordurile de muncă, vorbim despre o adevărată negociere colec-
tivă în sectorul minier, în care vom apăra, prin protecţie socială adecvată, condițiile 
de ocupare a forţei de muncă și, după caz, posibilitatea de subzistenţă a lucrătorilor 
afectaţi de închiderea întreprinderilor.

În acel sens, putem spune că ne confruntăm cu procese de natură transversală, care, 
pe de o parte, pot afecta diverse sectoare profesionale din aceeași zonă geografică; și 
că, pe de altă parte, există necesitatea de a se combina impulsul reactivării și revitali-
zării teritoriului afectat de închiderea instalațiilor cu protecția lucrătorilor afectați de 
închiderea întreprinderilor. 

Acest lucru obligă sindicatele să mențină o coordonare sindicală adecvată, în care struc-
turile lor teritoriale și sectoriale trebuie să fie combinate în zonele afectate. Prin urmare, 
este deosebit de important să se ajungă la un consens asupra unui răspuns unic din 
partea sindicatului în privinţa participării și încheierii fiecărui Acord de tranziție justă.

După cum am putut analiza în faza noastră de cercetare, participarea actuală a sin-
dicatelor este scăzută sau foarte scăzută; și, atunci când există, aceasta nu este atât 
de eficientă pe cât s-ar fi așteptat. În alte anchete publicate, s-a ajuns la concluzia că 
tranziția energetică nu este o prioritate nici pentru sindicate, nici pentru angajatori 
în dialogul social și că ei consideră că această problemă este o perspectivă viitoare; 
pe de altă parte, muncitorii solicită sindicatelor mai multă cooperare transnațională 
pentru a soluţiona aceste probleme și pentru a crește participarea și angajamentul 
sindicatelor, care are un nivel scăzut.

În cele din urmă, această situație ne face să considerăm că sindicatele nu sunt întot-
deauna conștiente de importanța participării lor la luarea deciziilor și că pot să îm-
bunătățească acea participare în toate problemele care se referă la restructurarea 
sectorului minier. Pentru aceasta, este necesar ca sindicatele să își pregătească liderii 
și reprezentanții, astfel încât să fie mai eficienţi în ceea ce privește implicarea, comu-
nicarea și funcțiile lor de participare, deoarece sindicatele (lucrătorii și reprezentanții) 
trebuie să fie centrul oricărei reforme către o tranziție ecologică justă.

Din acest motiv, ca punct culminant al Strategiei noastre pentru o tranziție participativă 
și responsabilă social către o economie cu emisii reduse de carbon în industriile extrac-
tive, am pregătit o serie de măsuri de bune Practici de îmbunătăţire a implicării sindica-
telor în vederea creșterii participării lucrătorilor la luarea deciziilor în întreprinderile din 
sectorul minier, care se confruntă cu schimbările structurale care au loc în sector.

• Să se informeze reprezentanţii sindicali și reprezentanții lucrătorilor despre 
ceea ce implică reglementările europene privind decarbonizarea și efectele sale 
asupra restructurării sectorului extractiv
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• Să se sensibilizeze liderii sindicali cu privire la importanța de a furniza 
lucrătorilor informații complete și corecte despre contribuţia pe care trebuie să 
o aibă angajatorul în procedura de informare.

• Să se asigure liderilor sindicali și reprezentanților lucrătorilor o instruire 
suficientă cu privire la problemele necesare pentru a juca un rol activ în elaborarea 
și implementarea strategiilor de dezvoltare pentru o tranziție energetică justă.

• Se stabileşte tranziția justă ca prioritate a politicilor sindicale.

• Se implică sindicatul în ansamblu, prin dezbateri, instrumente și propuneri, 
care vor asigura angajamentul sindicatului în apărarea acțiunilor specifice din 
sectorul minier

• Se stabilesc alianțe cu alte sindicate și organizații care ne ajută să promovăm 
o tranziție energetică justă, având în vedere natura transversală a tranziției 
ecologice.

• Se promovează recunoașterea sindicatului și a reprezentanților lucrătorilor 
ca interlocutori legitimi în dialogul cu angajatorii, eliminând situațiile de 
depersonalizare în procesul de luare a deciziilor și insistând ca reprezentanţii 
lucrătorilor şi ai sindicatului să nu fie consideraţi autori subordonaţi proceselor 
economico-sociale.

• Se acţionează pentru creşterea numărului de membri sindicali între 
lucrătorii din sectorul minier, cu o prezență sindicală mai mare la locurile de 
muncă, care să permită o mai mare implicare a lucrătorilor și să facilieze apărarea 
condițiilor lor de angajare.

• Se acţionează pentru coordonarea sindicală în diferite sectoare și structuri 
teritoriale. Este important ca sindicatul să ofere un răspuns unic procesului de 
tranziție energetică, deoarece este de natură transversală.

• Se apără menținerea locurilor de muncă și a standardului de viață al 
lucrătorilor din sectorul minier, care se confruntă cu procesul de decarbonizare, 
cu pierderea locurilor de muncă și închiderea industriilor extractive.

• Se apără calitatea ocupării forței de muncă, promovarea instruirii ca 
instrument de perfecţionare profesională din cauza introducerii noilor 
tehnologii, a noilor formule de ocupare a forței de muncă și a noilor cunoştinţe și 
competențe, care sunt consecinţe ale restructurării sectorului.

• Se analizează condițiile de sănătate și securitate ale lucrătorilor din sectorul 
minier, stabilind mecanisme care permit progresul în lupta împotriva noilor situații 
de risc generate de noile locuri de muncă verzi și împotriva unor noi riscuri pentru 
sănătate și psihosociale,datorate efectelor pandemiei de Covid-19.
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