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Общи положения
За осигуряване на стабилна среда и со-
циален мир, законът предвижда прави-
лата за консултиране и постоянен диа-
лог със социалните партньори. 
Икономическият и социален съвет е
тристранна, автономна институция от
национално значение, създадена с цел
осъществяване на социалния диалог на
национално ниво. 
Към министерствата и общинските съве-
ти функционират в рамките на закона ко-
мисии за социален диалог, от консулта-
тивен характер, между: държавна адми-
нистрация, синдикати и управители. 



Социален диалог

На национално ниво съществуват 2 форми на социален
диалог

Тристранен социален диалог - между правителство, синди-
кати и мениджъри;
Двустранен социален диалог - между синдикалните и рабо-
тодателските организации.

На браншово ниво съществуват 2 форми на социален
диалог:

Тристранен – между синдикалните федерации, работода-
телските организации и министерствата в областта.
Двустранен социален диалог – между синдикалните и рабо-
тодателските организации.

Социален диалог на ниво група предприятия. В някои
случаи се преговарят колективни договори на ниво група
предприятия или на ниво подсектор.
На ниво предприятие, социалният диалог се осъществя-
ва, най-вече, чрез подписването и изпълнението на ко-
лективни договори.



Икономически и социален
съвет

За осъществяване на консултативната си роля
Икономическият и социален съвет изпълнява
следните дейности: 

Изказва, в рамките на закона, становища, касаещи
проекти на правителствени решения и законопроекти, 
които подлежат на гласуване в Парламента; 
Сигнализира Правителството при икономически и
социални явления, които пораждат нуждата от нови
нормативни актове; 
Анализира причините за появилите се конфликтни
ситуации и предлага решения за разрешаването им в
национален интерес; 
Следи за изпълнението на задълженията поети съг-
ласно Конвенция на МОТ №144/1976, относно Трис-
транните консултации за насърчаване прилагането
на международните трудови норми



Синдикалните организации

Синдикатите са независими юридически лица,
с нестопанска цел, създадени да защитават и
разпространяват колективните и индивидуални
права, както и професионалните, икономичес-
ки, социални и спортни интереси на своите чле-
нове. 
Условията и процедурата, при които синдикал-
ните организации добиват юридическа право-
способност, са регламентирани в Закона за
синдикатите. 
Синдикалните организации имат правото сами
да регламентират, чрез собствените си поста-
новления, начина на организация, сдружение и
управление, при условие, че постановленията
са приети по демократичен път, в условията на
закона. 



Синдикалните организации

На представителите, избрани в управленските
структури на синдикатите, се осигурява законна за-
щита срещу каквато и да е форма на ограничение, 
при изпълнение на техните функции. 
По време на мандата и 2 години след неговото из-
тичане, представителите в управленските структу-
ри на синдикатите, могат да бъдат уволнени, пора-
ди причини, които касаят личността на служителя и
несъответствие в професионалната му подготовка;
не могат да бъдат уволнени поради причини, свър-
зани с изпълнението на поверения му от служите-
лите на предприятието мандат. 
Други мерки за защита на избраните в управленски-
те структури на синдикатите са предвидени в спе-
циални закони и в прилагания, колективен трудов
договор.



Синдикалните организации

В случай, че повече от 20 служители работят в
рамките на едно предприятие и нито един от
тях не членува в синдикат, същите могат да
излъчат представители, които да защитават
интересите им. 
Избирането на представителите на служители-
те се прави на Общо събрание на служителите, 
с гласовете на най-малко половината от об-
щия им брой. 
Представителите на служителите не могат да
извършват дейности, които законът предвижда
само за синдикатите. 



Синдикалните организации

Представителите на служителите имат след-
ните основни функции:

Да следят за спазване правата на служителите, съг-
ласно действащото законодателство, колективния
трудов договор в сила, индивидуалните трудови до-
говори и вътрешния правилник; 
Да участват при изготвянето на вътрешния правил-
ник; 
Да насърчават интересите на служителите, свързани
със заплата, условия на работа, работно време и по-
чивка, стабилност на работното място, както и всякак-
ви други професионални, икономически и социални
интереси свързани с трудовите взаимотношения; 
Да сезират Трудовия инспекторат при нарушения на
законовите разпоредби и на колективния трудов до-
говор в сила. 



Синдикалните организации

Синдикалните организации, учредени по сила-
та на закона, могат да се сдружават на базата
на браншова дейност, на базата на професия
или според териториален критерий. 
Две или повече синдикални организации, от
едно и също браншово ниво или професия мо-
гат да се сдружат в синдикална федерация. 
Две или повече синдикални федераци от раз-
лични сфери на дейност или професии могат
да се сдружат в синдикална конфедерация. 
Синдикалните федерации и конфедерации мо-
гат да учредят синдикални съюзи. 



Синдикалните организации в
Румъния

Работещите лица и държавните служители имат правото
да учредяват синдикални организации и да участват в
тях. Лицата, които според закона, практикуват независи-
мо занаят или професия, кооператори, земевладелци, 
както и лицата в процес на квалифициране имат право-
то, без каквото и да е ограничение или предварително
разрешение, да се присъединят към синдикална органи-
зация. 
За създаването на синдикална организация са необходи-
ми най-малко 15 души от един и същи сектор или профе-
сия, дори ако същите работят за различни работодатели. 
Нито едно лице не може да бъде задължено да участва
или не в синдикална организация, или да се оттегли или
не от такава. 
Лице не може бъде едновременно член на повече от
една синдикална организация. 



Синдикалните организации в
Румъния
В Румъния съществуват 5 синдикални
конфедерации с представителни функ-
ции на национално ниво.
На браншово ниво членовете на синди-
калните конфедерации наброяват 167, а
на ниво предприятие - броят им варира
между 25 и 44. 
Индустриалният сектор продължава да
бъде най-синдикализираният сектор в
Румъния. Въпреки че представлява са-
мо ¼ от БВП и 39% от общия брой на
заетите в страната. 



Синдикалните организации в
Румъния
Броят на членовете в различните синди-
кални конфедерации е между 300.000 и
700.000 членове.
На браншово и национално ниво синди-
калните организации разполагат с доб-
ра, организаторска способност, особено
от гледна точка на наетия персонал;
Нивото на синдикализация сред жените
е по-ниско от това при мъжете.



Синдикалните организации в
Румъния

Работодаталят е длъжен да покани представи-
тели на синдикалните организации да вземат
участие в административните съвети при ра-
зискване на проблеми от професионален, ико-
номически, социален, културен или спортен ха-
рактер. 
Решенията на административния съвет или на
други подобни органи, които касаят проблеми
от професионален, икономически, социален, 
културен или спортен характер, ще бъдат опо-
вестени на синдикалните организации, в пис-
мен вид, в рамките на 48 часа от датата на
събранието. 



Синдикалните организации в
Румъния

За защита и разпространение на професионал-
ните, икономически, социални, културни и
спортни интереси на членовете си, представи-
телните синдикални организации ще получат от
управителите или от работодателските орга-
низации необходимата информация за догова-
ряне на колективните трудови договори или, 
според случая, за сключване на споразумения, 
относно трудовите взаимотношения, в услови-
ята на закона, както и споразумения, касаещи
създаването и изполването на фондове за по-
добряване на условията на работното място, 
защита на труда и социалните нужди, социал-
ните осигуровките и защита. 



Синдикалните организации в
Румъния

Средният членски внос е около 1% 
от минималната брутна заплата и
се разпределя по всички нива на
синдикалната организация.
Изчисленият процент на синдика-
лизация е около 50%, процент, 
който е по-голям в индустриалния
сектор.



Представляване на
служителите

Работодателите с по-малко от 20 служители са задълже-
ни, според действащото законодателство, да информи-
рат и консултират представителите на служителите
относно: 

сегашното и възможното развитие на икономическа-
та дейност и ситуация на предприятието; 
Ситуацията, структурата и възможната промяна в
заетостта на трудовата сила в предприятието, както и
относно евентуалните, предварителни мерки, особе-
но ако те предполагат заплаха за броя на работните
места; 
Решенията, които могат да доведат до важни проме-
ни в организацията на работа, в договорните отноше-
ния или в трудовите взаимоотношения, включително
решения на румънското законодателство, касаещи
специфичните процедури по информиране и консул-
тиране при колективно уволнение и при защита пра-
вата на служителите в случай на преместване на
предприятието. 



Представляване на
служителите

Консултация се извършва: 
В подходящ момент и по подходящ начин, за да се
позволи на представителите на служителите да проу-
чат адекватно проблема и да излязат с мнение; 
На подходящото ниво на управление и представите-
ли, в зависимост от разискваната тема; 
Въз основа на получената от работодателя информа-
ция, съгласно чл. 3, буква “e”) и съгласно гледната
точка, на която имат право представителите на слу-
жителите; 
Така че, да позволи на представителите на служите-
лите да се срещнат с работодателя и да получат
обоснован отговор на всеки един възникнал въпрос; 
Предвид воденето на преговори за споразумение, 
относно решенията, които влизат в задълженията на
работодателя.



Работодателските
организации

Управителят, наричан в настоящия кодекс “работода-
тел”, е регистрирано юридическо лице или физическо
лице - оторизирано от закона, което управлява и изпол-
зува капитал, независимо от какъв вид, за реализиране
на печалба в условия на конкуренция, и което наема ра-
ботна сила срещу заплащане. 
Работодателските организации са свободни организации
на управителите, без политически характер, учредени ка-
то юридически лица по смисъла на частното право с нес-
топанска цел. 
Работодателските организации могат де се обединят в
работодателски съюзи, федерации, конфедерации или в
други сдружения. 
На национално ниво съществуват 11 работодателски ор-
ганизации;
Като цяло работодателските конфедерации са организи-
рани главно на регионално ниво. 
Синдикалните организации на национално ниво не могат
да предоставят точни данни за броя на участващите
фирми.



Колективният трудов договор

Колективният трудов договор е конвенция, сключена в
писмен вид между работодаделя или работодател-
ската организация, от една страна, и служителите, 
представени от синдикати или по друг, предвиден
от закона начин, от друга страна, с която се опреде-
лят клаузи относно условията на работа, заплапла-
щането, както и други права и задължения, произ-
тичащи от трудовите взаимоотношения. 
Колективното договаряне е задължително, освен в
случаите, когато служителите в предприятието са
по-малко от 21. 
При договарянето на клаузите и при сключването
на колективни трудови договори страните са сво-
бодни и равнопоставени. 
Колективните трудови договори, сключени съгласно
законовите разпоредби, имат силата на закон за
страните. 



Колективният трудов договор

Колективните трудови договори могат
да бъдат сключени на ниво работода-
тел, на ниво сфера на дейност и на на-
ционално ниво. 
Колективните трудови договори могат
да бъдат сключени и на ниво група ра-
ботодатели, в продължение наричани
група-работодатели. 
На всяко едно от предвидените нива се
сключва един единствен колективен тру-
дов договор. 



Колективният трудов договор

Клаузите на колективните трудови договори могат да
имат ефект, както следва: 

a) върху всички служители на един работодател, 
когато колективните трудови договори са подписа-
ни на ниво предприятие; 

b) върху всички служители на работодатели, част
от група работодатели, когато колективните трудо-
ви договори са сключени на това ниво; 

c) върху всички служители на всички работодате-
ли от един сектор, когато колективните трудови до-
говори са сключени на това ниво; 

d) върху всички служители на всички работодате-
ли от страната, при колективен трудов договор
сключен на нацинално ниво. 



Трудовите конфликти

Трудовият конфликт е всяко неразбиране, което се
появява между социалните партьори в трудовите
взаимоотношения.
Трудовите конфликти, чиито предмет е установява-
нето на условия на труда, по повод на преговорите
за колективните трудови договори, са конфликти, 
свързани с интересите на служителите от профе-
сионален, социалин или икономически характер, 
наричани конфликти на интереси. 
Трудовите конфликти, чиито предмет е упражнява-
не на права или изпълнение на задължения, произ-
тичащи от закони или други нормативни актове, как-
то и от колективните или индивидуални трудови до-
говори, са конфликти, свързани с правата на служи-
телите, наричани конфликти на права. 



Трудовите конфликти

Служителите имат правото да стачкуват, за да защитат
професионалните, икономическите и социалните си
интереси. 
Стачката е доброволното и колективно спиране на рабо-
та от страна на служителите. 
Служителите са свободни да вземат участие в стачни
действия. Нито един служител не може да бъде заставен
да участва или не в стачни действия. 
Ограничение или забрана за упражняване правото на
стачни действия, може да бъде наложено, само в случа-
ите и само за служителите от категориите изришно пред-
видени в закона. 
Участието в стачни действия, както и тяхното организи-
ране, зачитайки закона, не представляват нарушава на
задълженията от страна на служителите и не могат да
имат като последствие налагането на дисциплинарно на-
казание на стачкуващите служители или на организато-
рите на стачните действия. 


