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SUMMARY
The social-political changes which occur in the Republic of Moldova may be successfully 

implemented in the event of social peace and some coordinated agreements between social 
partners which represent the interest of the employees, employers and the state. 

In order to provide an enhanced coordination of standpoints and to take into account the 
interests of the social partners, which largely seem to contradict each other, the world experi-
ence elaborated the social partnership system. This is a system which permits amicable settle-
ment of disputes which arise between the social partners.   

In this article the author approaches and analyses some aspects pertaining to the social 
partnership in the area of labour by means of international instruments and the legislation of 
the Republic of Moldova.

Transformările social-politice care au loc 
în Republica Moldova pot avea sorţi de iz-
bândă doar în condiţiile unei păci sociale, 
ale unor poziţii coordonate ale partenerilor 
sociali, care reprezintă interesele salariaţilor, 
patronilor şi statului.

Pentru a asigura coordonarea poziţiilor şi 
a lua în considerare interesele partenerilor 
sociali care, în mare măsură, nu corespund, 
experienţa mondială a elaborat sistemul de 
parteneriat social, sistem care permite solu-
ţionarea pe cale amiabilă a conflictelor care 
apar între partenerii sociali.

Ideea cooperării între clasele principale 
ale societăţii şi cea privitoare la atenuarea 
antagonismului între capital şi muncă au 
fost formulate demult şi, totodată, au cunos-
cut o dezvoltare continuă în operele multor 
gânditori, care s-au pronunţat în sensul in-
tegrării în sfera muncii a principiilor echităţii 
sociale. Printre predecesorii teoriei partene-
riatului social se numără unul dintre cei mai 
importanţi sociologi francezi, Emile Durkhe-
im (1858-1917). Sociologul francez a relevat 
în lucrările sale rolul deosebit de important 
al reglementărilor colectiv-contractuale în 
sfera raporturilor juridice de muncă. Astfel, 
Emile Durkheim a menţionat: „Deşi rolul de a 
elabora principiile generale ale legislaţiei in-

dustriale revine adunărilor guvernamentale, 
totuşi ele sunt incapabile a le diversifica în 
conformitate cu diferitele tipuri de industrii. 
Această diversificare constituie sarcina cor-
poraţiei” (Diviziunea muncii sociale, 1893).    

În continuare, Emile Durkheim consideră 
că o astfel de diversificare a reglementărilor 
poate fi înfăptuită cu ajutorul „adunărilor 
alese, însărcinate a reprezenta corporaţia”. 
Asemenea adunări trebuie să cuprindă re-
prezentanţii angajaţilor şi ai patronilor, adi-
că cei doi „factori ai producţiei”. „La baza or-
ganizării corporative cele două grupări au 
adesea interese rivale şi antagoniste, dar în 
aceste adunări ele se pot întâlni. Aceste con-
silii comune sunt deci cadrul în care opoziţia 
se preschimbă în contact creator, în comple-
mentaritate”.1 

În plus, Emile Durkheim a propus ideea 
corporatistă a cărei esenţă rezidă în nece-
sitatea constituirii unor corporaţii (grupuri) 
profesionale. El este convins că nici statul, 
nici grupul politic sau cel militar nu mai pot 
garanta singure autoritatea regulii sociale. 
Emile Durkheim a menţionat, în acest sens: 
„Singurul care răspunde acestor nevoi este 
cel format din toţi agenţii unei şi aceleiaşi 
industrii reuniţi şi organizaţi în acelaşi corp. 
Este ceea ce s-ar putea numi corporaţie sau 
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grup profesional” (Diviziunea muncii sociale, 
1893). 

Deşi primele încercări de soluţionare a 
unor conflicte de muncă prin negocieri din-
tre patroni şi salariaţi s-au înregistrat încă în 
secolul al XIX-lea, abia după Primul Război 
Mondial, odată cu crearea Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii (în continuare – O.I.M.), se 
poate vorbi despre geneza principiului par-
teneriatului social şi a negocierilor colective 
ca modalităţi de rezolvare a unor probleme 
specifice raporturilor de muncă.2  

Aşadar, putem afirma cu certitudine că 
O.I.M. a fost acea instituţie, care a promovat 
în mod constant principiul asocierii repre-
zentanţilor salariaţilor, ai patronatului şi ai 
Guvernului în vederea căutării în comun a 
celor mai eficiente modalităţi de realizare a 
unei justiţii sociale. Mai mult ca atât, O.I.M. 
a stabilit necesitatea colaborării salariaţilor 
şi patronilor la elaborarea şi aplicarea politi-
cilor sociale şi economice în fiecare ţară. În 
acest sens, observăm că, potrivit Convenţiei 
O.I.M. nr. 144/1976 privind consultările tripar-
tite pentru aplicarea normelor internaţionale 
ale muncii, se dispune organizarea unor con-
sultări eficiente, cel puţin, o dată pe an, între 
reprezentanţii guvernului, ai patronatului şi 
ai sindicatelor pentru punerea în aplicare a 
normelor internaţionale ale muncii. Natura 
şi formele procedurale ale consultărilor pot 
fi stabilite în raport cu practica naţională, 
după consultarea celor mai reprezentative 
organizaţii sindicale şi patronale. 

În cazul Republicii Moldova, care a ra-
tificat Convenţia O.I.M. nr. 144/1976 prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 593-XIII din 26.09.1995, s-a optat pentru 
încredinţarea unor asemenea atribuţii Comi-
siei naţionale pentru consultări şi negocieri 
colective, instituită în temeiul Legii Republicii 
Moldova nr. 245/2006 „Privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei naţionale pentru con-
sultări şi negocieri colective, a comisiilor pen-
tru consultări şi negocieri colective la nivel de 
ramură şi la nivel teritorial”.3  Conform actului 
legislativ menţionat, Comisia naţională pen-
tru consultări şi negocieri colective are, între 
alte atribuţii, obligaţia de a supraveghea în-
deplinirea angajamentelor asumate de Re-
publica Moldova prin ratificarea Convenţiilor 

O.I.M. nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor 
dreptului la organizaţie şi purtarea tratativelor 
colective şi nr. 144/1976 privind consultările 
tripartite pentru aplicarea normelor internaţi-
onale ale muncii.4

În viziunea O.I.M., dialogul social este 
un proces voluntar prin care reprezentanţii 
salariaţilor, ai patronatelor şi ai guvernului 
schimbă informaţii şi opinii, se consultă, ne-
gociază şi ajung la acorduri în probleme de 
interes comun.5 

În concepţia adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, dialogul social instituit prin Trata-
tul de la Roma este procesul de informare şi 
consultare continuă între organizaţiile sin-
dicale şi patronale, cu scopul de a ajunge la 
înţelegeri în ceea ce priveşte controlul anu-
mitor variabile economice şi sociale, atât la 
nivel macroeconomic cât şi microeconomic.

După cum afirmă Valentin Mocanu, exis-
tă două abordări relativ divergente: O.I.M. 
promovează dialogul social tripartit, iar U.E. 
promovează dialogul social bipartit. „În rea-
litate, ambele forme de dialog social coexis-
tă, reflectând contexte economice şi sociale 
complementare.” 6

În Republica Moldova, regimul legal al 
parteneriatului social în domeniul raporturi-
lor juridice de muncă este statuat în Titlul II 
„Parteneriatul social în sfera muncii” din Co-
dul muncii al Republicii Moldova (în continua-
re – C.M. al R.M.).7 Astfel, conform prevederi-
lor art. 15 din C.M. al R.M., prin noţiunea de 
parteneriat social se înţelege un sistem de ra-
porturi stabilite între salariaţi (reprezentanţii 
salariaţilor), angajatori (reprezentanţii anga-
jatorilor) şi autorităţile publice respective în 
procesul determinării şi realizării drepturilor 
şi intereselor sociale şi economice ale părţilor.

Se cere remarcat din start că procesul de 
reprezentare şi de apărare a intereselor sala-
riaţilor în relaţiile cu angajatorul, intitulat în 
Republica Moldova drept parteneriat social,8  
în ţările occidentale poartă denumirea de 
dialog social. Noţiunea de „parteneriat soci-
al” nu se utilizează în instrumentele O.I.M., a 
cărei activitate se fundamentează pe relaţiile 
de conlucrare între reprezentanţii sindicate-
lor, ai patronatelor şi ai guvernelor din state-
le membre ale O.I.M. Aşadar, O.I.M. dă prefe-
rinţă termenului de „dialog social.”
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Luând în considerare practica O.I.M. şi ex-
perienţa ţărilor occidentale, concluzionăm 
că noţiunea de „parteneriat social”, care, în 
viziunea noastră, reprezintă o fază avansa-
tă (o stare calitativ nouă) a dialogului social, 
nu reflectă situaţia de fapt existentă în Re-
publica Moldova în domeniul reglementării 
colectiv-contractuale a relaţiilor sociale de 
muncă şi deci utilizarea unei asemenea no-
ţiuni reprezintă o caracteristică prematură 
şi exagerată a instituţiei juridice a dialogului 
social. Aşadar, apreciem ca fiind neîntemeia-
tă introducerea în C.M. al R.M. a Titlului II sub 
denumirea de „Parteneriatul social în sfera 
muncii.” În opinia noastră, acest comparti-
ment al C.M. al R.M. urmează a fi reformulat 
în „Dialogul social.”

În doctrina română au fost formulate mai 
multe definiţii ale dialogului (parteneriatu-
lui) social în sfera muncii, printre acestea cele 
mai cuprinzătoare sunt următoarele:

- „dialogul social reprezintă o formă de 
comunicare, informare şi negociere colecti-
vă între salariaţi sau reprezentanţii lor, pe de 
o parte, angajatorii sau reprezentanţii aces-
tora, pe de altă parte, cu participarea statului 
ca mediator şi arbitru, pentru soluţionarea 
unor probleme colective interesând rapor-
turile de muncă şi problematica lor, pentru 
armonizarea intereselor patronale cu cele 
ale salariaţilor, începând de la nivelul unită-
ţilor până la nivel naţional”;9 

- „parteneriatul social poate fi înţeles şi 
definit ca o colaborare între patronat şi sin-
dicate, în scopul rezolvării unor probleme 
economice şi sociale”;10 

- „dialogul social constituie o modalitate 
simplă şi concretă care urmăreşte explicit re-
alizarea democraţiei economico-sociale prin 
aducerea la masa dialogului, a discuţiilor şi a 
negocierilor a celor doi mari parteneri sociali 
care se întâlnesc atât în procesul muncii, dar 
şi în diverse activităţi de gestionare a trebu-
rilor societăţii”;11 

- dialogul social poate fi definit drept „o 
componentă a vieţii sociale, ce constă în dis-
cuţiile şi înţelegerile dintre partenerii sociali 
– sindicate şi patronat – dintre aceştia şi fac-
torii guvernamentali, prin care se urmăreşte 
armonizarea intereselor patronale cu cele 
ale salariaţilor în vederea asigurării climatu-

lui de stabilitate şi pace socială cu ajutorul 
modalităţilor de consultare permanentă in-
stituite prin lege.” 12 

Analizând diversele definiţii formulate în 
doctrină, putem concluziona că dialogul so-
cial se poate realiza sub forma:

- bipartismului, ca relaţie directă între sin-
dicate şi patronat;

- tripartismului, ca relaţie instituţionaliza-
tă sindicate-patronat-Guvern.13 

În ceea ce priveşte abordarea conceptu-
ală a parteneriatului (dialogului) social, în 
doctrina rusă s-au format două puncte de 
vedere. Astfel, potrivit primei concepţii,14  
parteneriatul social este cercetat şi abordat 
ca o instituţie juridică (relativ nouă) a drep-
tului muncii; iar cea de-a doua concepţie,15  
pornind de la sensul extins al termenului de 
parteneriat social, îl tratează în calitate de 
funcţie sau metodă de reglementare juridică 
a dreptului muncii. 

Totodată, observăm că în doctrina rusă nu 
există o poziţie unitară referitoare la structu-
ra parteneriatului social în sfera muncii. Ast-
fel, autorul I. P. Orlovski (Ю. П. Орловский) 
reduce semnificaţia juridică a parteneriatu-
lui social la o simplă cooperare tripartită în-
tre organele administraţiei publice şi repre-
zentanţii subiecţilor raporturilor juridice de 
muncă ce are drept scop dezvoltarea econo-
miei, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi 
creşterea nivelului de trai al salariaţilor.16 

Un alt autor rus, S. A. Ivanov (С. А. Иванов), 
face delimitare între noţiunile de parteneriat 
social şi cooperare tripartită. În viziunea sa,17  
prin noţiunea de parteneriat social trebuie 
de înţeles raporturile ce se formează între 
partenerii sociali – patronatele şi sindicate-
le la nivel naţional sau la nivelul unei ramuri 
a economiei naţionale, precum şi la nivelul 
unităţii, între administraţia acesteia şi per-
sonalul unităţii (bipartism). Cooperarea tri-
partită (tripartism) reprezintă, în opinia lui S. 
A. Ivanov, un fenomen, care include relaţiile 
partenerilor sociali cu organele administra-
ţiei publice. Aşadar, autorul rus recunoaşte 
în calitate de părţi ale parteneriatului soci-
al doar pe salariaţi (reprezentanţii acestora) 
şi pe angajatori. Autorităţile publice au, în 
astfel de situaţie, un statut de participanţi la 
parteneriatul social, şi nu de parte a acestuia. 
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Totuşi majoritatea doctrinarilor din Fede-
raţia Rusă apreciază parteneriatul social ca o 
cooperare între reprezentanţii salariaţilor, ai 
angajatorilor şi ai statului în sfera social-eco-
nomică şi, totodată, subliniază rolul deosebit 
de important al statului în calitate de parte-
ner social.18 În plus, rolul deosebit al statului 
în sfera parteneriatului social poate fi uşor 
reliefat, ţinându-se cont de prevederile Co-
dului muncii al Federaţiei Ruse,19 care regle-
mentează încheierea convenţiilor colective 
tripartite (art. 45) şi constituirea comisiilor 
tripartite pentru reglementarea relaţiilor so-
ciale de muncă (art. 35) ş. a.

În prezent, putem afirma cu certitudine 
că scopul principal al parteneriatului social 
constă în efectuarea unor măsuri comune şi 
concrete ale partenerilor sociali, menite să asi-
gure protecţia socială a salariaţilor.

Esenţa parteneriatului social reprezintă 
concentrarea eforturilor partenerilor sociali 
în scopul depăşirii crizei şi a stabilizării situ-
aţiei social-economice. Concomitent, este 
necesar să fie soluţionate şi alte sarcini, cum 
ar fi: 

- utilizarea potenţialului parteneriatului 
social în interesele dezvoltării personalităţii, 
asigurarea drepturilor şi garanţiilor constitu-
ţionale ale acesteia;

- coordonarea intereselor partenerilor so-
ciali în soluţionarea problemelor privind re-
munerarea muncii, ocuparea forţei de mun-
că, protecţia şi securitatea muncii, instruirea 
profesională şi reciclarea cadrelor etc.; 

- precizarea funcţiilor, drepturilor şi obli-
gaţiunilor partenerilor sociali, elaborarea 
principiilor şi procedurilor, ridicarea nivelului 
culturii negocierilor; 

- aplanarea conflictelor colective de mun-
că în baza principiilor relaţiilor de parteneri-
at, reducerea tensiunii în societate;

- trecerea treptată de la metodele admi-
nistrative de comandă la cele colective de 
reglementare contractuală a relaţiilor sociale 
şi de muncă la toate nivelurile.

În opinia noastră, scopul şi esenţa par-
teneriatului social pot fi elucidate doar prin 
prisma conceptului de muncă decentă. Ast-
fel, munca decentă însumează aspiraţiile 
tuturor oamenilor în ceea ce priveşte activi-
tatea lor pe piaţa muncii şi include aspecte 

legate de: oportunităţile pentru o muncă 
productivă şi corect remunerată; securitatea 
la locul de muncă; protecţia socială pentru 
familii; o mai bună perspectivă în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea profesională şi integrarea 
socială; libertatea de exprimare; participa-
rea activă în luarea de decizii; egalitatea de 
şanse pentru bărbaţi şi femei. Cu alte cuvin-
te, munca decentă reprezintă un element 
fundamental în ceea ce priveşte construcţia 
unei societăţi corecte, inclusive şi echitabile.

La 10 iunie 2008, O.I.M. a adoptat în una-
nimitate Declaraţia O.I.M. privind justiţia so-
cială pentru o globalizare echitabilă.20 Ea se 
bazează pe Declaraţia de la Philadelphia din 
1944 şi pe Declaraţia O.I.M. privind principii-
le şi drepturile fundamentale ale muncii din 
1998. Declaraţia O.I.M. din 2008 este expresia 
viziunii contemporane a misiunii O.I.M. în era 
globalizării.

Luând în considerare cuprinsul Declara-
ţiei O.I.M. privind justiţia socială pentru o glo-
balizare echitabilă, considerăm că politicile 
economice şi sociale vizând asigurarea mun-
cii decente ar trebui să se fundamenteze pe 
cele patru obiective strategice ale O.I.M.: 

- promovarea muncii creative în mediul 
instituţional şi economic durabil;

- luarea şi consolidarea unor măsuri de 
protecţie socială – securitatea socială şi pro-
tecţia muncii – durabile şi adaptate circum-
stanţelor naţionale;

- promovarea dialogului social şi a tripar-
tismului ca cele mai eficiente metode de: 
punere în practică şi adaptare a obiectivelor 
strategice la nevoile şi circumstanţele fiecă-
rei ţări; transformare a dezvoltării economi-
ce în progres social şi a progresului social în 
dezvoltare economică; facilitare a realizării 
consensului în politicile naţionale şi inter-
naţionale pertinente având incidenţă asu-
pra strategiilor şi programelor de ocupare şi 
muncă decentă; punere efectivă a legislaţiei 
în practică şi a instituţiilor eficiente, în ceea 
ce priveşte, mai ales, recunoaşterea relaţiilor 
de muncă, promovarea bunelor relaţii profe-
sionale şi realizarea unor sisteme eficace de 
inspecţie a muncii;

- respectare, promovare şi punere în 
practică a principiilor şi drepturilor funda-
mentale ale muncii care au o importanţă 
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particulară în ceea ce priveşte drepturile şi 
condiţiile necesare pentru deplina realizare 
a obiectivelor strategice. 

În viziunea autorului român Valer Dor-
neanu,21 rolul şi funcţiile concrete ale dialo-
gului social se referă, în principal, la urmă-
toarele aspecte: 

- promovarea negocierilor colective între 
patroni şi reprezentanţii salariaţilor în vede-
rea reglementării problemelor care privesc 
organizarea şi desfăşurarea procesului mun-
cii;

- concilierea conflictelor colective de mu-
ncă;

- soluţionarea în comun a unor probleme 
care ţin de piaţa forţei de muncă, promova-
rea profesională şi reconversia, asigurările 
sociale etc.;

- gestionarea paritară a fondurilor de asi-
gurări sociale;

- prefigurarea unor politici convergente 
în domeniul muncii şi protecţiei sociale, in-
clusiv pe plan legislativ. 

În conformitate cu art. 19 din C.M. al R.M., 
parteneriatul social se realizează prin:

a) negocieri colective privind elaborarea 
proiectelor de contracte colective de muncă 
şi de convenţii colective şi încheierea aces-
tora pe baze bi- sau tripartite, prin interme-
diul reprezentanţilor părţilor parteneriatului 
social;

b) participarea la examinarea proiecte-
lor de acte normative şi a propunerilor ce 
vizează reformele social-economice, la per-
fecţionarea legislaţiei muncii, la asigurarea 
concilierii civice, la soluţionarea conflictelor 
colective de muncă;

c) consultări reciproce (negocieri) în pro-
blemele ce ţin de reglementarea raporturilor 
de muncă şi a raporturilor legate nemijlocit 
de acestea;

d) participarea salariaţilor (a reprezentan-
ţilor acestora) la administrarea unităţii.

Cea mai importantă formă de realizare a 
parteneriatului social a fost şi rămâne a fi pro-
movarea unor negocieri colective în vederea 
elaborării proiectelor de contracte colective 
de muncă şi de convenţii colective. Dar, aşa 
cum a menţionat Alexandru Ţiclea, „partene-
riatul social depăşeşte cu mult acest cadru. 
El îşi face simţită prezenţa în domeniul legis-

laţiei, jurisdicţiei şi administraţiei. Scopul său 
general este acela, la fel ca în ţările puternic 
dezvoltate economic, de realizare a „păcii so-
ciale” între muncă şi capital.” 22  

Se poate considera că parteneriatul so-
cial în sfera muncii, precum şi alte instituţii 
juridice ale dreptului colectiv al muncii, au 
menirea să asigure premisele păcii sociale. 
Astfel, starea de pace socială este un rezultat 
al dialogului între partenerii sociali, al dia-
logului social, după cum prevede şi art. 121 
din Legea română nr. 62/2011 a dialogului 
social: „Comisiile de dialog social au caracter 
consultativ şi activitatea lor vizează, în speci-
al, următoarele: a) asigurarea unor relaţii de 
parteneriat social între administraţie, orga-
nizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, 
care să permită o informare reciprocă per-
manentă asupra problemelor care sunt de 
domeniul de interes al administraţiei sau al 
partenerilor sociali, în vederea asigurării unui 
climat de pace şi stabilitate socială (s. n.)...”23

Ne raliem la opinia Ralucăi Dimitriu,24 
care menţionează că pacea socială este un 
deziderat, care nu implică ştirbirea dreptului 
salariaţilor la grevă sau la orice altă formă le-
gală de protest, ci presupune că terţii (con-
sumatorii, clienţii, comunitatea în ansamblu) 
sunt interesaţi în nedeclanşarea de acţiuni 
colective de tipul grevei. 

Izvorul obligaţiei de pace socială poate 
avea o natură contractuală sau legală. Astfel, 
obligaţia de pace socială are un caracter le-
gal în acele sisteme de drept în care legea in-
terzice greva pe parcursul derulării contrac-
tului colectiv de muncă, indiferent de faptul 
dacă părţile au inclus sau nu vreo obligaţie 
de pace socială în acordul lor. Observăm, 
în acest sens, că legislaţia română, în speci-
al art. 164 din Legea nr. 62/2011 a dialogu-
lui social, prevede că, pe durata valabilităţii 
unui contract sau acord colectiv de muncă, 
angajaţii nu pot declanşa conflictul colectiv 
de muncă.

Obligaţia de pace socială poate avea un 
izvor contractual ori de câte ori partenerii 
sociali sunt cei care se înţeleg în această pri-
vinţă, putând fi:25 

- implicită, atunci când jurisprudenţa a 
statuat că ar rezulta automat din contrac-
tul colectiv de muncă încheiat între părţi, în 
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