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Există dovezi semnificative că dialogul social și negocierile colective (sectoriale) purtate între reprezentanții 
angajatorilor și ai lucrătorilor conduc la salarii și condiții de muncă mai bune pentru lucrătorii din toate domeniile de 
activitate, inclusiv din diferitele sectoare implicate în serviciile personale și casnice.1

Ca domeniu al ocupării forței de muncă, SPC are un potențial de creștere semnificativ. CEDEFOP (Centrul European 
pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) a prezis că până în anul 2025 sectorul îngrijirii se va număra printre primele zece 
domenii de creștere potențială a numărului locurilor de muncă.2 Cu toate acestea, deși există multe diferențe între 
activitățile de îngrijire și non-îngrijire din cadrul SPC, ambele sectoare se luptă să recruteze și să rețină personal calificat - 
o problemă care va deveni și mai acută odată cu creșterea SPC.3 Acest lucru se datorează în parte salariilor, condițiilor de 
muncă și opțiunilor de carieră, care sunt prea des sub condițiile medii pentru profesiile care necesită niveluri de calificare 
similare, ca de exemplu vânzarea cu amănuntul. Această situație este agravată de proliferarea muncii nedeclarate. 

Este important să reținem că situația personalului din serviciile de îngrijire este, în general, mai bună decât cea a 
lucrătorilor din alte servicii decât cele de îngrijire. Acest lucru se datorează în mică parte nivelurilor de calificare și într o 
mai mare parte faptului că sectorul îngrijirii și îngrijirii la domiciliu este, în general, mai bine structurat, reglementat și 
organizat decât sectorul non-îngrijire. Cu toate acestea, toți se luptă cu provocările legate de recrutarea și păstrarea 
personalului. 

În acest context, dialogul social și negocierea colectivă sectorială reprezintă un instrument care și-a dovedit eficiența 
pentru asigurarea salariilor decente și a condițiilor de muncă în sectorul SPC. Asemenea structuri pot avea și un impact 
pozitiv asupra dezvoltării cadrelor de reglementare a SPC, deoarece partenerii sociali pot fi parteneri constructivi ai 
autorităților publice în dezvoltarea politicilor SPC. Pentru a îmbunătăți atractivitatea, recunoașterea și imaginea 
acestui sector ar trebui să le permitem partenerilor sociali să proiecteze programe de învățământ, standarde de 
sănătate și securitate. 

Cu toate acestea, structurile de dialog social din SPC sunt încă debile sau inexistente în multe state membre europene, 
ceea ce atenuează dezvoltarea serviciilor personale și casnice și impactul pozitiv al acestora asupra calității vieții în 
aceste țări. 

Următoarele orientări vor ajuta la ghidarea și inspirarea părților interesate, în special a sindicatelor și a angajatorilor, în 
legătură cu importanța inițierii sau consolidării dialogului social în sectorul SPC. Ele oferă, de asemenea, exemple despre 
cum se realizează acest lucru în diverse moduri în întreaga Europă. În cele din urmă, vom încheia cu câțiva factori cheie 
de succes pentru dezvoltarea unor structuri eficiente de dialog social în Europa. 

1 http://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf 

2 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052 

3 http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/
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A. CE ESTE DIALOGUL SOCIAL?
Organizația Internațională a Muncii definește dialogul social ca „toate tipurile de negocieri, consultări sau simple schimburi 
de informații între reprezentanți ai guvernului, angajatorilor şi lucrătorilor (organe de administrație a muncii, sindicate și 
asociații patronale), cu privire la teme de interes comun din domeniul politicii economice şi sociale”. Uniunea Europeană 
definește dialogul social ca un „mod de a promova o nouă organizare a muncii, modernizând astfel relația dintre conducere 
și muncă. Pentru UE, dialogul social poate fi: 

• un acord bipartit între angajatori și organizațiile sindicale; sau

• un acord tripartit între partenerii sociali și autoritățile publice.

Dialogul social este diferit de dialogul civil, care reprezintă dialogul dintre instituțiile publice și organizațiile societății civile. 
Dialogul civil acoperă chestiuni mai vaste referitoare la economie, societate, cultură și mediu. Dialogul social se referă la 
relațiile dintre angajatori și angajați.4

 

B. CE ESTE NEGOCIEREA COLECTIVĂ?
Cea mai importantă formă de dialog social la nivel național este negocierea colectivă. Negocierea colectivă este specifică 
încheierii unor acorduri cu caracter obligatoriu privind salariile și condițiile de muncă, spre deosebire de dialogul social, 
care abordează un spectru mai larg de chestiuni și are un impact mai mare asupra întregii industrii în ansamblu. Organizația 
Internațională a Muncii rezumă negocierile colective astfel: 

• Negocierea colectivă are loc între un angajator, un grup de angajatori sau una sau mai multe organizații patronale 
pe de o parte, și una sau mai multe organizații ale lucrătorilor, pe de altă parte;

• Poate avea loc la mai multe niveluri, care uneori se completează reciproc: o secție în cadrul unei întreprinderi, la 
nivel de întreprindere, la nivel sectorial, regional și național;

• Negocierea colectivă are un scop dublu: pe de o parte, să ofere un mijloc de stabilire a salariilor și a condițiilor de 
muncă aplicabile grupului de lucrători acoperit de viitorul acord prin negocieri libere și voluntare între cele două 
părți independente în cauză;

• Pe de altă parte, să permită angajatorilor și lucrătorilor să stabilească prin acord regulile care guvernează relația 
dintre ei.5 

4 PESSIS 2: Briefing privind dialogul social de către Unitatea internațională de cercetare a serviciilor publice:  https://80cf426a-4e57-48e6 a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.
com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf

5 PESSIS 2 - Informații sintetizate privind dialogul social, negocierile colective, dialogul social la nivelul UE și comitetele de dialog social sectorial, compilate de Mathias 
Maucher, EPSU: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbd- be2f45e5657f9af0.pdf
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C. DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANT DIALOGUL SOCIAL?

Structurile și procesele eficiente de dialog social oferă numeroase aspecte pozitive; cel mai important fiind capacitatea 

acestora de a rezolva „probleme economice și sociale importante, de a încuraja buna guvernare, de a promova pacea și 

stabilitatea socială și industrială și de a stimula progresul economic”.6

Dialogul social și, în special, negocierile colective la nivelul industriei reprezintă un mod eficient de a crea standarde 

minime sectoriale sau intersectoriale în (potențial) toate domeniile vieții profesionale, protejând astfel atât lucrătorii, 

cât și angajatorii, permițându-le să funcționeze pe picior de egalitate cu alți angajatori, fără riscul de a se iniția o cursă 

descendentă a salariilor și condițiilor de lucru. Scopul principal trebuie să fie crearea unui mediu de egalitate de șanse, 

în care atât angajatorii și cât și angajații să-și poată satisface nevoile. 

În același timp, acesta reprezintă un instrument pentru îmbunătățirea eficacității operațiunilor din acest sector și, 

prin urmare, a calității serviciului oferit, deoarece oferă un spațiu unic și structurat pentru schimbul de experiență și 

discuții între angajatorii și sindicatele din sector. De exemplu, dialogul social poate: 

• să garanteze că reprezentanții lucrătorilor - care furnizează serviciile pe teren și, prin urmare, au cunoștințe neprețuite 
- pot să contribuie în mod real la direcția în care se îndreaptă un anumit sector;

• să fie benefic pentru factorii politici de decizie și angajatori, precum și pentru beneficiarii sau consumatorii de 
servicii. 

• să le ofere angajatorilor posibilitatea de a-și prezenta și explica deciziile și viziunea privind dezvoltarea sectorului și, 
în consecință, să negocieze cu reprezentanții lucrătorilor pe această temă.  

6 Organizația Internațională a Muncii: Dialog social: https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a 
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Dialogul social este un instrument eficient în ceea ce privește furnizarea pentru angajatori și sindicate, precum și, atunci 
când este cazul, pentru autoritățile publice, a cadrului în care să poată discuta și găsi soluții la provocările din sectorul SPC. 

Dialogul social în sectorul SPC poate contribui, de exemplu, la crearea cadrului necesar pentru combaterea prevalenței 
muncii nedeclarate și la a garanta că toți lucrătorii din SPC se bucură de salarii, condiții de muncă și protecție socială 
echitabile. 

Crearea de standarde la nivel industrial 

Peste tot unde este dezvoltată, negocierea colectivă prin dialog social le-a permis partenerilor sociali (angajatori și 
sindicate) din sectorul SPC să stabilească standarde comune privind salariile, condițiile de muncă și oportunitățile de 
dezvoltare profesională, standarde în mare măsură mult mai bune decât în statele membre în care nu a avut loc dialog 
social. Dialogul social limitează capacitatea de a opera izolat, permițând o mai mare echitate în industrie. În domeniile 
de activitate în care salariile și condițiile de muncă pot fi adesea nesatisfăcătoare, dialogul social și negocierile colective 
s-au dovedit a fi un instrument foarte util. Este important să reținem că structurile de dialog social sunt organizate la 
nivel de sector individual sau chiar subsector implicat în SPC, ceea ce înseamnă că este important ca acestea să identifice 
specificitățile sectoriale individuale din SPC. Acestea fiind spuse, trebuie să se depună în continuare eforturi pentru a 
garanta că angajatorii și sindicatele, atât cei din cadrul serviciilor de îngrijire, cât și de non-îngrijire, încep discuții pentru 
a găsi posibile aranjamente comune care să le permită să răspundă provocărilor comune în creștere pe care le întâmpină 
aceste sectoare. 

Profesionalizare7

Dialogul social și negocierea colectivă (sectorială) constituite în același timp un instrument util pentru definirea noilor 
profiluri profesionale și perfecționarea celor actuale, precum și pentru stabilirea unor standarde comune pentru calificări, 
oportunități de formare, carieră și multe altele. Prin urmare, dialogul social eficient are și un impact pozitiv asupra calității 
serviciului oferit. Trebuie însă să fim precauți, întrucât prin creșterea prea mare a calificărilor, am putea începe să excludem 
lucrătorii care își desfășoară activitatea în prezent în acest sector. Este loc pentru o gamă largă de competențe și abilități 
în acest sector, iar valoarea acestui tip de muncă ar trebui să fie recunoscută și în alte moduri, în afară de calificări. 

Drepturile și obligațiile angajatorilor și lucrătorilor 8

Este important, de asemenea, să reținem că mulți lucrători - și uneori și angajatori - din serviciile personale și casnice 
sunt foarte izolați, datorită faptului că lucrează la domiciliile altor oameni. Mulți lucrători - și, de asemenea, angajatori 
- pot fi vulnerabili: în parte din cauza serviciului în sine și în parte din cauza altor variabile. De exemplu, mulți lucrători 
provin din familii de migranți și nu sunt pe deplin conștienți de drepturile pe care le au. Sau, de exemplu, angajatorii pot 
fi persoane cu dizabilități care își recrutează proprii asistenți personali, care nu sunt întotdeauna conștienți de rolurile 
și responsabilitățile pe care le au. Prin urmare, reunirea acestor lucrători și angajatori uneori izolați și/sau vulnerabili cu 
angajatorii și sprijinirea lor ca să se organizeze în colectiv pentru a participa apoi la dialogul social și la negocieri colective, 
poate contribui, de asemenea, la reducerea izolării lor și la găsirea de soluții comune la provocările pe care le întâmpină. 

Pe scurt, dialogul social și acordurile colective constituie un instrument eficient pentru a răspunde multor provocări din 
sectorul SPC, de la reducerea izolației și abordarea muncii nedeclarate, până la consolidarea salariilor și a condițiilor de 
muncă și identificarea de noi profiluri profesionale și standarde de calificare. 

7 A se vedea liniile directoare personalizate privitoate la profesionalizare.

8 A se vedea liniile directoare personalizate privitoare la drepturile și obligațiile angajatorilor și lucrătorilor.
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BELGIA 
În Belgia, comitetele mixte de dialog social se creează la nivel de „ramură”, adică la nivel sectorial sau chiar subsectorial. 
Prin urmare, există numeroase comitete care ar putea fi incluse în definiția SPC a UE, inclusiv, de exemplu: 

•  Comitetul mixt nr. 110 pentru îngrijirea textilelor (rufe, călcat și cusut; utilizat în principal pentru călcat în 
afara domiciliului)

•  Comitetul mixt nr. 145 pentru horticultură (grădinărit)

•  Comitetul mixt nr. 318 pentru servicii de ajutor dedicate familiilor și vârstnicilor Acest comitet mixt se divide 
între comunitatea flamandă (318.02) și cea franceză (318.01)

•  Comitetul mixt nr. 322.01 pentru agențiile de vouchere de servicii autorizate

•  Comitetul mixt nr. 323 pentru lucrătorii din „regimul de servitor domestic”, precum și din sectorul de 
gestionare a clădirilor și a agențiilor imobiliare

•  Comitetul mixt nr. 337 pentru sectorul non-piață (pentru lucrătorii cu statut de menaj casnic, precum și 
pentru lucrătorii casnici diplomatici)

Fiecare comitet mixt negociază, la fiecare doi ani, noi contracte colective de muncă (negocieri colective), ținând 
seama de evoluțiile recente și de impactul acestora asupra condițiilor de muncă, salariilor etc. Acest lucru înseamnă, 
de asemenea, că există o mare diversitate de organizații patronale și sindicate, fiecare dintre acestea reprezentând 
oabordare sectorială specifică în cadrul SPC, și luând în considerare natura extrem de federalizată a Belgiei.

Toate structurile de dialog social și acordurile colective trebuie să răspundă nevoilor organizaționale și tradițiilor sectoarelor 
implicate în SPC în fiecare țară; chiar dacă acest lucru influențează negativ conceptul de SPC ca și concept unic. De exemplu, 
în prezent există foarte puține structuri de dialog social care acoperă întregul concept SPC, așa cum este el definit de 
Comisia Europeană.9 Face excepție Franța, unde există trei acorduri de negocieri colective (unul pentru gospodăriile private, 
unul pentru organizațiile non-profit și unul pentru organizații cu scop lucrativ). Toate acestea acoperă atât activitățile de 
îngrijire, cât și cele de altă natură. 

Aceeași importanță o are și faptul că structurile de dialog social pot varia și trebuie să fie stabilite astfel încât să satisfacă 
nevoile și contextul local. Cel mai important aspect al dialogului social este participarea tripartită, între sindicate, angajatori 
și guvern. Există un nivel ridicat de investiții publice și interes public față de SPC, deci este important ca toată lumea să fie 
inclusă și să se asigure un grad ridicat de transparență. Această diversitate este, prin urmare, un element important de 
care factorii politici de decizie trebuie să țină seama dacă doresc să înființeze sau să consolideze structuri de dialog social 
pentru SPC în țara lor. 

9 Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene, responsabil cu propunerea legislației, implementarea deciziilor, respectarea tratatelor UE și gestionarea 
activității zilnice a UE.
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FRANȚA 

În Franța, abordarea dialogului social în sectorul SPC este destul de eterogenă, cu un dialog social bazat pe diferite 
„ramuri” profesionale, care împreună alcătuiesc definiția europeană a SPC, și anume: 

• Convenția colectivă națională pentru sectorul ajutorului, însoțirii, îngrijirii și serviciilor furnizate la domiciliu 
(Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à 
domicile) care înglobează din partea angajatorului USB-Domicile, Adessadomicile și FNAAFP/CSF și din partea 
sindicatelor CFDT Santé Sociaux, CGT Action Sociale și FDTA-FO;

• Convenția colectivă națională a companiilor din sectorul SPC (Convention collective nationale des entreprises 
de services à la personne), care înglobează din partea angajatorului SESP, FEDESAP, SYNERPA și FFEC, și din 
partea sindicatelor CGT Commerce, CFDT Services, FDTA-FO și CFTC Santé Sociaux;

• Contractul colectiv pentru lucrătorii angajați direct de către beneficiarul final (Convention collective des salariés 
du particulier employeur), în care angajatorii sunt reprezentați de FEPEM, iar omologii lor sindicali sunt CGT 
Commerce, CFDT Services, FGTA FO și FESSAD-UNSA;

• Contractul colectiv pentru îngrijitorii angajați direct de către beneficiarul final (Convention collective des 
assistants maternels du particulier employeur) în care angajatorii sunt reprezentați de FEPEM, iar omologii lor 
sindicali sunt CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM și SPAMAF .

În ceea ce privește ocuparea directă a forței de muncă, dialogul social a permis încheierea a două contracte colective 

specifice și crearea de contribuții specifice ale angajatorilor, în afara celor implementate prin lege, pentru finanțarea 

politicilor de protecție socială și profesionalizare adaptate acestui sector. Au fost create două structuri dedicate: 

IRCEM (Institutul pentru protecția socială a angajaților din sectorul ocupării directe a forței de muncă) și Iperia, o 

platformă națională de profesionalizare care asistă lucrătorii în cadrul proiectelor și formalităților de profesionalizare. 

În plus, în martie 2014 a fost lansat un Consiliu Național Comun pentru Dialog Social, care reprezintă o autoritate 

comună ambelor ramuri legate de ocuparea directă a forței de muncă, al cărui scop este de a propune subiectele 

dialogului social interprofesional care trebuie tratate în mod prioritar (sănătatea ocupațională, profesionalizarea, 

combaterea muncii nedeclarate, dezvoltarea utilizărilor digitale etc.). 

Acordurile comune sunt negociate și semnate în mod periodic pentru a completa prevederile convențiilor colective. 

Lucrătorii din sectorul SPC au acces la formare vocațională, scheme de prevenire, scheme de pensii complementare, 

asigurări de sănătate complementare și, mai recent, la specialiști în medicina muncii, în condiții adaptate la specificul 

relației de muncă. 

SUEDIA 
Suedia are un sistem de dialog social împărțit între activități de îngrijire și non-îngrijire din sectorul SPC. Totuși, 
companiile mai mari negociază direct cu sindicatele. 

În cazul activităților de non-îngrijire, dialogul social este organizat între Almega, organizația patronală din sectorul 
serviciilor din Suedia, și Kommunal, sindicatul municipal al muncitorilor din Suedia. 

În cazul activităților de îngrijire, cel mai important dialog social și negocieri au loc între SALAR, asociația autorităților 
locale și a regiunilor din Suedia și Kommunal. Este important să menționăm că și alte organizații patronale mai mici, 
active în sectorul lucrativ și nelucrativ, negociază convenții colective. 
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SPANIA 
Pe teritoriul spaniol își desfășoară activitatea aproximativ 120.000 lucrători din sectorul SPC, care sunt reprezentați 
de drepturi de negociere sectorială. Sectorul SPC din Spania a cunoscut o schimbare drastică după adoptarea, la 1 
august 2011, a legii 27/11, prin care se iniția o tranziție de 6 ani către recunoașterea egalității în drepturi a lucrătorilor 
din sectorul SPC cu ceilalți lucrători. Grație acestei modificări, peste 30% din acești lucrători au trecut de la statutul 
nedeclarat la statutul declarat și au aderat la sindicatul CCOO.  

Lucrătorii din acest sector au fost reuniți pentru prima dată de către CCOO în anii 1980 și, după o grevă de 38 de zile, 
în 1990 au reușit să încheie primul acord colectiv. Acest lucru a avut ca rezultat implementarea unei săptămâni de 
lucru de 39 de ore, 4 zile libere pe lună, pauze în conformitate cu standardele de ocupare 

a forței de muncă și o salarizare peste minimul profesional. Începând din anii 1990, sectorul a crescut, iar nevoia de 
dialog social sectorial și negocieri colective a cunoscut aceeași creștere. Solidaritatea muncitorilor de-a lungul anilor 
a însemnat că au existat puține greve și că au avut o mare putere colectivă.

Cu toate acestea, odată cu creșterea industriei, au început să funcționeze din ce în ce mai multe companii 
multinaționale, ceea ce a dus la dispariția afacerilor mici și mijlocii. În martie 2015, timp de aproape un an, nu a 
existat niciun acord. Angajatorii încercau să prelungească programul de lucru și să înghețe vechimea și salariile, 
refuzând să recunoască ceea ce nu fusese convenit în trecut. Această abordare a făcut ca lucrătorii să se unească și 
i-a dus până în pragul unei revolte. Cu doar câteva zile înainte de cea mai mare grevă planificată din sectorul SPC, 
angajatorii au cedat, acordând o săptămână de lucru de 36 de ore, creșterea salariului cu 1,2% și asigurări privind 
siguranța locurilor de muncă. 

Sindicatele lucrează neobosit pentru a identifica și organiza lucrătorii din acest sector prin intermediul rețelelor 
sociale și a altor strategii de comunicare. Mai sunt multe de făcut, însă drepturile de negociere sectorială înseamnă 
că toți lucrătorii din sectorul SPC pot beneficia de negocieri colective cu asociația patronală. Când se pun în aplicare 
politici guvernamentale precum ratificarea Convenției nr. 189 a OIM privind lucrătorii casnici, lucrătorii din prima 
linie vor culege beneficii. Federația CCOO pentru construcții și servicii continuă să facă presiuni asupra guvernului 
spaniol pentru ratificarea Convenției nr. 189 a OIM și pentru ca lucrătorii din sectorul SPC să poată beneficia de 
drepturile deja recunoscute pentru alți lucrători. 

ITALIA 
Prima versiune a Acordului Colectiv Național privind munca la domiciliu (CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro sulla disciplina del rapport di lavoro domestico) a fost semnată în 1974 și de atunci a fost revizuită de mai 
multe ori. Acesta reglementează relația de muncă dintre lucrătorii casnici (care se ocupă în principal de îngrijirea 
persoanelor dependente sau menajere care desfășoară activități casnice) și beneficiarul final, care acționează ca 
angajator. Părțile semnatare ale CCNL sunt Domina și Fidaldo din partea angajatorilor, și Filcams CGIL, Fisascat CISL, 
UILTuCS și Federcolf din partea sindicatelor. 

De-a lungul anilor, acordul colectiv a oferit lucrătorilor casnici drepturi suplimentare și salarii minime. În mod similar, 
a conștientizat familiile în legătură cu obligațiile pe care le au în calitate de angajatori casnici. În plus, a condus la 
lansarea a două corpuri: Cassacolf (un fond integrativ care le oferă lucrătorilor casnici servicii de asistență medicală) 
și Ebincolf (un observator al muncii casnice, care în același timp dezvoltă un program de certificare și ia inițiative în 
domeniul securității muncii). 
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Concluzii 
Dialogul social nu trebuie să aibă același aspect în toate țările. Este important să menționăm că cel mai 
important aspect al dialogului social este faptul că acesta satisface atât nevoile din industrie cât și cele ale 
părților interesate din industrie. Aceste procese pot fi organizate în mod foarte flexibil, iar ceea ce are succes 
într-o jurisdicție poate să nu funcționeze la fel de bine în alta. 

Pe baza exemplelor și experiențelor menționate mai înainte, recomandăm următoarele elemente ca factori 
de succes esențiali pentru dezvoltarea dialogului social în sectorul SPC: 

• Respectarea libertății fundamentale de asociere și a dreptului la negociere colectivă, printr-un cadru 
juridic adecvat circumstanțelor speciale din sectorul SPC.

• Angajatori și sindicate puternice, reprezentative și independente, care să aibă capacitatea tehnică și 
cunoștințele necesare pentru a participa la dialogul social.

• Sprijin necesar din partea statului pentru a permite sindicatelor și patronatului să devină reprezentative 
și să poarte un dialog social și negocieri colective semnificative.

• Legi privind accesul, comunicarea și structurile care permit lucrătorilor și angajatorilor izolați și/sau 
vulnerabili să se organizeze în mod colectiv.

• Voința politică și angajamentul tuturor părților de a se angaja într-un dialog social.

• Un sprijin instituțional adecvat care să conducă la dialog social.

• Un dialog multi-angajator social și/sau sectorial adecvat și structuri de negociere colectivă, din care, 
dacă este nevoie, să participe și statul.

• Mecanisme adecvate de aplicare și implementare, inclusiv prin administrarea funcțională a pieței muncii, 
cum ar fi inspecția muncii și partenerii sociali. Recunoaștem că, în sectorul SPS, inspecțiile sunt deosebit 
de dificil de efectuat și poate fi într-adevăr aproape imposibil, având în vedere existența multor relații 
de muncă individuale.

• Respect față de partenerii sociali.

FACTORI DE SUCCES 
PENTRU DEZVOLTAREA 
EFICIENTĂ 
A STRUCTURILOR DE 
DIALOG SOCIAL ÎN 
SECTORUL SPC

>>
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• Posibilitatea de a extinde acoperirea contractelor colective de către partenerii sociali pentru a-i cuprinde 
și pe cei care nu sunt implicați direct în negocieri colective (negocieri colective sectoriale).10  Rămâne o 
provocare faptul că organizarea lucrătorilor în acest sector este foarte dificilă. De multe ori, angajatorii 
nu își dau seama de statutul pe care îl au: nu se consideră angajatori și, prin urmare, nu își recunosc 
obligațiile.

• În cazul angajării directe, statele membre ar trebui să creeze condiții adecvate pentru a construi un dialog 
social la nivel național și local, prin dezvoltarea și structurarea de organizații private ale angajatorilor și 
lucrătorilor casnici. Aceasta trebuie să conducă la dezvoltarea negocierilor colective, luând în considerare 
specificul relației de muncă dintre cele două entități.

• Prin urmare, o recunoaștere mai bună de către autoritățile publice a acestor persoane private ca 
angajatori, cu drepturile și obligațiile lor, și o mai bună reglementare a relațiilor de muncă dintre angajați 
și angajatori vor contribui la reducerea muncii nedeclarate, predominantă în acest sector.

10  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf 
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