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Introducere

A sosit momentul reafi rmării rolului important pe care îl pot juca standardele internaţionale de muncă în 
promovarea dezvoltării economice bazată pe responsabilitate socială.

Cheia pentru această dezvoltare o reprezintă recunoașterea de către guverne și angajatori a faptului că 
întreprinderile trebuie să acţioneze într-un mod responsabil în raport cu practicile lor de muncă.  

Multe companii, în special cele multinaţionale, răspund solicitărilor acţionarilor și consumatorilor, 
afi rmând că adoptă iniţiative și comportamente responsabile din punct de vedere social. Trebuie să ne 
asigurăm că acest tip de angajament se extinde și spre dimensiunea socială, impunând acestor companii 
să acţioneze în conformitate cu standardele internaţionale de muncă.

OIM a elaborat un cadru pentru orientarea acţiunilor companiilor care doresc să respecte principiile 
înscrise în standardele internaţionale de muncă, depășind obligaţiile legale care le revin. Acest cadru 
este numit ”Declaraţia Tripartită de Principii privind Companiile Multinaţionale și Politica Socială”, dar i se 
spune, de obicei, ”Declaraţia privind companiile multinaţionale”.

Declaraţia privind companiile multinaţionale este practică și cuprinzătoare, autoritatea fi indu-i conferită 
de faptul că a fost adoptată de OIM. Astfel, guvernele, lucrătorii și angajatorii au căzut de acord că 
reprezintă un ghid util de bune practici pentru conduită și acţiuni la nivel de întreprindere. 

Declaraţia privind companiile multinaţionale conferă sprijin argumentelor noastre că întreprinderile 
trebuie să respecte dreptul lucrătorilor la liberă asociere și dreptul acestora de a se organiza în sindicate 
și de a-și negocia termenii și condiţiile de muncă în contracte colective.

Cu toate că standardele fundamentale de muncă sunt tot mai cunoscute pe scară largă, mai sunt multe 
de făcut referitor la responsabilitatea companiilor de a avea bune relaţii de muncă.  Necesitatea reînnoirii 
efortului de a consolida relaţiile de muncă și acţiunile în ceea ce privește dreptul de organizare sindicală 
și drepturile de negociere colectivă au fost identifi cate, de exemplu, în cadrul Simpozionului ACTRAV 
pentru a celebra 60 de ani de la adoptarea Convenţiei OIM nr. 98, în octombrie 20091.  Declaraţia privind 
companiile multinaţionale va constitui un instrument important în eforturile noastre de aici.

1 http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang—en/WCMS_112409/index.htm
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În cadrul Declaraţiei companiilor multinaţionale există, de asemenea, clauze privind consultarea, 
procedurile de reclamaţie și de soluţionare a confl ictelor - toate acestea recunoscând dreptul lucrătorilor 
la reprezentare.

Declaraţia privind companiile multinaţionale reprezintă un acord la nivel mondial cu privire la modul în 
care ar trebui să acţioneze întreprinderile.  Ea reprezintă un instrument valoros pentru sindicate, care îl 
pot utiliza în procesul lor de organizare, pentru a menţine și a îmbunătăţi situaţia lucrătorilor.  

Mai mult, Conferinţa Internaţională a Muncii din iunie 2010 a fost de acord să solicite conducerii OIM:

“Să iniţieze o revizuire a mecanismului de monitorizare pentru Declaraţia tripartită de principii privind 
companiile multinaţionale și politica socială, de către Subcomitetul pentru companii multinaţionale al 
Consiliului de administraţie al OIM, în vederea dezvoltării unor opţiuni de promovare.”2 

Ghidul Declaraţiei privind companiile multinaţionale este conceput astfel încât să ajute sindicatele să pledeze 
pentru adoptarea și utilizarea unor politici și principii cuprinse în Declaraţia privind companiile multinaţionale, 
sprijinind în același timp un angajament mai intens pentru utilizarea acesteia de către OIM și membrii săi.

Broșura cuprinde următoarele capitole:

● Întrebări frecvente
● Ghid sindical cu privire la Declaraţia pentru CMN - o privire de ansamblu asupra termenilor cheie
● Listă de verifi care pentru acţiuni sindicale
● Instrumente de acţiune - un instrument complet pentru a evalua acţiunile guvernelor și întreprinderilor
● Declaraţia OIM privind companiile multinaţionale - text integral
● Resurse - unde puteţi obţine mai multe informaţii și asistenţă.

Mulţumesc Lisei Heap, Director Executiv al Institutului Australian pentru Drepturi de Muncă, care a 
scris acest Ghid și Annei Biondi, director adjunct al ACTRAV, care coordonează activitatea în domeniul 
companiilor multinaţionale și drepturilor de muncă.

Dan Cunniah
Directorul Biroului pentru Activităţile Lucrătorilor

(ACTRAV)

2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/wcms_142318.pdf 
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Întrebări frecvente

Ce este Declaraţia privind companiile multinaţionale?

Declaraţia Tripartită de Principii privind Companiile Multinaţionale și Politica Socială (Declaraţia 
privind companiile multinaţionale), a fost adoptată de Consiliul de administraţie al OIM3 în 1977, 
cu modifi cări în 2000 și 2006. Scopul Declaraţiei privind companiile multinaţionale este de a încuraja 
companiile multinaţionale să contribuie pozitiv la progresul economic și social, reducând efectele 
negative ale activităţilor lor.

Declaraţia privind companiile multinaţionale oferă un cadru pe care îl pot utiliza și sindicatele atunci 
când discută probleme economice și sociale cu guvernele sau pentru a controla ori evalua conduita 
companiilor multinaţioanle și naţionale.  

Această Declaraţie este un rezumat al modului în care principiile cuprinse în convenţiile și recomandările 
OIM se aplică în practica funcţionării companiilor. Într-adevăr, unul dintre principalele avantaje ale 
acordului între constituenţii tripartiţi ai OIM este faptul că, deși standardele OIM sunt menite să se aplice 
guvernelor, principiile care stau la baza acestor instrumente pot fi  aplicate în același mod și companiilor. 
Această Declaraţie propune acţiuni guvernelor, sindicatelor, organizaţiilor patronale și companiilor. 

Declaraţia privind companiile multinaţionale reprezintă, astfel, un consens internaţional între guverne, 
angajatori și sindicate cu privire la standardele care ar trebui să se aplice în modul de funcţionare al 
companiilor.

Trebuie subliniat, printre alte elemente importante care trebuie relevate, că Declaraţia privind companiile 
multinaţionale constituie un ansamblu de aspiraţii imperioase și de nivel universal în ceea ce privește 
conduita companiilor. 

Una din problemele indicate în prezent în raport cu Responsabilitatea Socială a Companiei (RSC), este 
că mediul de afaceri caută să utilizeze iniţiativele și codurile RSC pentru a redefi ni ceea ce constituie 
un comportament responsabil. Mediul de afaceri nu trebuie încurajat să defi nească în mod unilateral 

3 Organizaţia Internaţională a Muncii are o structură tripartită unică în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în care reprezentanţii angajatorilor 
și ai lucrătorilor au voci egale cu guvernele pentru a dezvolta politici și programe. Această structură este reglementată de Conferinţa Inter-
naţională a Muncii, care se desfășoară în luna iunie în fi ecare an, iar între sesiunile anuale activitatea sa este condusă de către Consiliul de 
Administraţie (28 membri guvernamentali și câte 14 membri pentru fi ecare dintre reprezentările lucrătorilor și angajatorilor).
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responsabilităţilor ce îi revin. În acest sens, Declaraţia privind companiile multinaţionale trebuie să joace 
un rol important, dat fi ind că este un text convenit la nivel tripartit.

Prin urmare, sindicatele pot utiliza un instrument puternic, care se bucură de autoritate morală și oferă o 
listă cuprinzătoare de aspecte ce trebuie verifi cate în materie de standarde pe care companiile ar trebui 
să le respecte pe parcursul activităţii lor.

De ce a fost adoptată Declaraţia privind companiile multinaţionale?

Declaraţia privind companiile multinaţionale a fost negociată de către reprezentanţi ai guvernelor, ai 
lucrătorilor și ai angajatorilor, într-un moment în care organizaţiile internaţionale au început să constate 
că raportul de forţe între companiile transnaţionale și guverne ar putea fi  înclinat către companiile 
private, în special în cazul ţărilor în curs de dezvoltare care încearcă să atragă investiţii străine directe.  

Adoptarea Declaraţiei privind companiile multinaţionale a coincis cu aprobarea Ghidului OCDE pentru 
companiile multinaţionale, un alt cadru internaţional care recunoaște și se referă la standardele OIM.

Atât Ghidul OCDE cât și Declaraţia OIM privind companiile multinaţionale au fost răspunsuri la lucrările 
începute pentru realizarea unui Cod de Conduită al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Companiile 
Multinaţionale.

Prin urmare, Declaraţia privind companiile multinaţionale a apărut din recunoașterea faptului că, având în 
vedere importanţa și dimensiunea lor în creștere, acţiunile companiilor multinaţionale ar putea avea un 
impact negativ asupra dezvoltării politice, economice și sociale a unor comunităţi și chiar a unor ţări.

Chiar și în această etapă timpurie s-a recunoscut faptul că globalizarea, cu toate că poate avea benefi cii 
potenţiale substanţiale, comportă și o serie de riscuri. Acţiunile și comportamentele companiilor 
multinaţionale pot contribui atât la aceste  benefi cii cât și la riscuri.

De ce s-o folosim acum?

Politicile și principiile cuprinse în Declaraţia privind companiile multinaţionale sunt aplicabile în prezent, 
precum erau și în 1977.
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În plus, Declaraţia privind companiile multinaţionale a fost revizuită în mod regulat. De exemplu, aceasta 
face referiri acum la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, care au o mare importanţă 
pentru sindicate prin recunoașterea rolului întreprinderilor în respectarea libertăţii de asociere și 
a dreptului de organizare și negociere colectivă, necesitatea de a nu discrimina și rolul acestora în 
eradicarea muncii copiilor și a muncii forţate.

Utilitatea Declaraţiei privind companiile multinaţionale merge mai departe de simpla respectare a 
drepturilor fundamentale ale omului, înglobând o gamă mai largă de responsabilităţi. Declaraţia privind 
companiile multinaţionale poate fi  folosită deopotrivă și pentru a contracara argumentele celor care caută 
să limiteze drepturilor fundamentale ale omului domeniul de aplicare a  responsabilităţii întreprinderii 
în materie de practici de muncă. Este un instrument care promovează principiile generale ale unor bune 
relaţii profesionale. Anexa Declaraţiei conţine o listă de 69 de convenţii de muncă și recomandări care 
oferă îndrumări pentru companii și sindicate în vederea aplicării acestor principii.

Să ne amintim, de asemenea, că în preambulul Declaraţiei privind companiile multinaţionale, termenul de 
“companie multinaţională” este defi nit prin desemnarea diferitelor entităţi (societăţi-mamă, entităţi locale 
sau ambele, ori un grup ca un întreg).

Criza economică și fi nanciară la nivel mondial a crescut impactul negativ al globalizării, iar dacă vor fi  
lăsate la voia întâmplării, instituţiile ce operează pe piaţa mondială nu se vor preocupa de consecinţele 
economice și sociale negative ale acţiunilor lor.

Acţiunile companiilor multinaţionale nu au fost niciodată supuse unui control mai riguros, deoarece 
societatea cere companiilor să adopte un comportament mai responsabil din punct de vedere social. De 
fapt, practicile de muncă reprezintă, de obicei, singurul impact social major al activităţilor companiilor, 
atât faţă de lucrători cât și pentru dezvoltarea societăţii.

În cadrul procesului de refacere după criza economică și fi nanciară mondială, trebuie reamintit tuturor, 
dar în special guvernelor, faptul că standardele sociale și de muncă trebuie să fi e menţinute dacă dorim 
să avem o creștere sustenabilă în viitor.

Declaraţia privind companiile multinaţionale asigură legătura dintre activităţile companiilor multinaţionale 
și dezvoltare.
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Cum functionează?

Declaraţia privind companiile multinaţionale este un instrument care refl ectă consensul internaţional 
asupra a ceea ce reprezintă bune practici de conduită pentru toate companiile și guvernele în raport 
cu activitatea antreprenorială. Deși Declaraţia privind companiile multinaţionale este “fără caracter 
obligatoriu” pentru state sau companii multinaţionale, aceasta este universal aplicabilă. Astfel, nu este 
necesar ca o companie să “semneze” sau “să adere” la Declaraţie pentru a-i putea fi  analizată conduita. 

În Preambul se specifi că o serie de linii directoare generale care solicită respectarea drepturilor omului și 
încurajarea companiilor multinaţionale, guvernelor, organizaţiilor patronale și ale lucrătorilor:

● să respecte legislaţia naţională;
● să ia în considerare practicile locale, priorităţile de dezvoltare și obiectivele sociale ale ţărilor gazdă;
● să respecte standardele internaţionale privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor;
● să onoreze angajamentele în conformitate cu legislaţia naţională și cu obligaţiile internaţionale 

acceptate.

Declaraţia privind companiile multinaţionale conţine seturi de principii organizate în domenii-cheie de 
acţiune. Aceste domenii de acţiune sunt:

● Ocuparea forţei de muncă
● Formare
● Condiţii de muncă și viaţă
● Relaţii de muncă

Acţiunile destinate companiilor, guvernelor, angajatorilor și sindicatelor sunt defi nite în cadrul acestor 
patru (4) domenii.
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Cum se armonizează Declaraţia privind companiile multinaţionale cu alte 
iniţiative internaţionale?

Declaraţia privind companiile multinaţionale este documentul cel mai pertinent dintre cele care vizează 
reglementarea conduitei corporaţiilor (precum Orientările OCDE pentru companiile multinaţionale, 
raportul ONU pentru companii și drepturile omului și Pactul Global al ONU), având în vedere adoptarea 
sa ofi cială de către agenţia ONU și fi ind textul cel mai cuprinzător în domeniul principiilor referitoare la 
muncă.

Declaraţia privind companiile multinaţionale este singurul instrument care reprezintă un consens 
între guverne, organizaţii patronale și organizaţii ale lucrătorilor, referitor la dimensiunea socială a 
responsabilităţii sociale a companiilor (RSC).  Acesta oferă un set de perspective imperative de conduită, 
fi ind universal aplicabil.

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 
Organizaţia Internaţională pentru Standarde (OIS) și alte organizaţii internaţionale și regionale recunosc 
faptul că OIM este organismul competent să stabilească și să monitorizeze standardele de muncă.  Ca 
instrument al OIM, Declaraţia privind companiile multinaţionale are, prin urmare, o autoritate puternică.

În timp ce Declaraţia privind companiile multinaţionale rămâne documentul OIM care se ocupă de 
conduita companiilor, alte texte adoptate recent conţin sugestii utile pentru sindicate: Declaraţia OIM 
referitoare la justiţia socială pentru o globalizare echitabilă (2008), Pactul global pentru ocuparea forţei 
de muncă (2009) și Concluzii CIM referitoare la promovarea întreprinderilor durabile (2007)4.

Declaraţia se aplică numai pentru acţiunile companiilor multinaţionale?

Politicile și principiile Declaraţiei privind companiile multinaţionale se aplică în acelașii mod atât pentru 
companiile multinaţionale cât și pentru întreprinderile naţionale.  Acestea refl ectă bune practici pentru 
toate întreprinderile.

4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf 
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Cum pot folosi lucrătorii Declaraţia privind companiile multinaţionale?

Această broșură prezintă avantajele Declaraţiei privind companiile multinaţionale pentru lucrători și 
modul în care sindicatele pot utiliza Declaraţia privind companiile multinaţionale pentru a promova 
interesele membrilor lor.

Acţiunile sindicatelor pentru promovarea principiilor cuprinse în Declaraţia privind companiile 
multinaţioanle pot fi  realizate la nivel global, naţional, local și de întreprindere.

Sindicatele pot argumenta că, deși drepturile omului nu trebuie să fi e justifi cate invocând cazul unei 
companii, există sinergii puternice între dezvoltarea economică și socială odată ce companiile își aliniază 
operaţiunile cu principiile enunţate în Declaraţia privind companiile multinaţionale.

Acţiunile întreprinderilor nu au făcut niciodată obiectul unei supravegheri mai intense din partea 
guvernelor, investitorilor, cumpărătorilor și comunităţii. Companiile răspund exprimându-și angajamentul 
în favoarea Responsibilităţii sociale a companiei (RSC). Aceste companii pot demonstra acest angajament 
faţă de responsabilitatea socială și voinţa de a folosi practici de muncă decentă prin punerea în aplicare a 
principiilor enunţate în Declaraţia privind companiile multinaţionale.

Sindicatele pot utiliza Declaraţia pentru a responsabiliza companiile în privinţa impactului acţiunilor lor.

De asemenea, sindicatele pot utiliza Declaraţia pentru a reaminti guvernelor cadrul în care trebuie 
înscrisă dezvoltarea economică responsabilă.
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Ghid sindical cu privire la Declaraţia pentru CMN

Preambul

Preambulul stabilește obiectul și sfera de aplicare a principiilor pe care companiile multinaţionale sunt invitate să 
le “respecte pe bază voluntară”, recunoscând că și complexitatea activităţilor lor poate “conduce   la o concentrare 
abuzivă a puterii economice și la confl icte cu obiectivele politicii naţionale și cu interesele lucrătorilor”.

Aplicarea pe scară largă a textului este implicită, din moment ce primul punct recunoaște că “prin 
investiţii directe internaţionale și alte mijloace, aceste întreprinderi pot aduce benefi cii substanţiale atât 
pentru ţările de origine cât și pentru ţările gazdă”.

Textul se referă, de asemenea, la “complexitatea” companiilor multinaţionale și la “structura diversă” 
a acestora, iar în paragraful 6 explică în mod specifi c faptul că “Declaraţia nu are nevoie de o defi niţie 
juridică precisă a companiilor multinaţionale”.

Deși în momentul adoptării sale acest text a fost destinat să fi e aplicabil doar companiilor multinaţionale 
ce operează în cadre instituţionale diferite, este evident că domeniul său de aplicare larg permite 
sindicatelor să-l folosească în contextul actual pentru a încerca să obţină recunoașterea clară a unicităţii 
lanţului logistic global.

Această problemă se dovedește a avea o importanţă crucială și după treizeci de ani de la adoptarea 
Declaraţiei privind companiile multinaţionale. Anumite aranjamente contractuale și sub-contractuale sunt 
folosite pentru a nega lucrătorilor benefi ciile care ar decurge dintr-o relaţie normală de muncă. Principiile 
cuprinse în Declaraţia privind companiile multinaţioanle trebuie să fi e aplicate de-a lungul lanţului 
logistic, fi ecare având interesul de a se asigura că sunt respectate. (Pentru orientări generale a se vedea, 
de asemenea, Recomandarea OIM nr. 198 cu privire la ocuparea forţei de muncă5).
5 Politica naţională ar trebui să includă cel puţin măsuri pentru:
 (a) a oferi celor interesaţi, în special angajatorilor și lucrătorilor, linii directoare cu privire la modul de stabilire în mod efi cace a existenţei 

unui raport de muncă și la distincţia dintre lucrătorii salariaţi și cei care desfășoară activităţi independente; 
 (b) combaterea relaţiilor de muncă deghizate, de exemplu, în cadrul altor relaţii care pot include utilizarea altor forme de acorduri contrac-

tuale, care ascund statutul juridic real, menţionând că o relaţie ascunsă de muncă apare atunci când angajatorul tratează o persoană altfel 
decât un angajat, într-un mod care ascunde statutul său legal adevărat ca angajat și că pot apărea situaţii în care acordurile contractuale au 
ca efect privarea lucrătorilor de protecţia la care sunt îndreptăţiţi; 

 (c) asigurarea unor standarde aplicabile tuturor formelor de acorduri contractuale, inclusiv cele care implică părţi multiple, astfel încât 
lucrătorii angajaţi să poată benefi cia de protecţia la care au dreptul; 

 (d) să se asigure că standardele aplicabile tuturor formelor de acorduri contractuale stabilesc cine este responsabil de protecţia conţinută de acestea;
 (e) asigura accesul efectiv al celor în cauză, în special angajatori și lucrători, la proceduri și mecanisme adecvate, rapide, iest ine, corecte și 

efi ciente de soluţionare a confl ictelor cu privire la existenţa și termenii unui raport de muncă;
 (f) să asigure respectarea și aplicarea efectivă a legilor și reglementărilor cu privire la raportul de muncă;
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Politici generale

Declaraţia conţine un set de politici generale care vizează dezvoltarea durabilă și respectarea drepturilor 
omului la locul de muncă. Aceste politici invită companiile multinaţionale, guverne, organizaţii patronale 
și sindicale:

● să respecte legile și reglementările naţionale;
● să ia în considerare practicile locale;
● să respecte standardele internaţionale cu privire la drepturile omului și de muncă (inclusiv 

Principiile și drepturile fundamentale de muncă ale OIM) și
● să onoreze angajamentele asumate, în conformitate cu legislaţia naţională și cu obligaţiile 

internaţionale acceptate.

Companiile multinaţionale, în special, sunt încurajate să consulte guvernele și organizaţiile naţionale 
patronale și sindicale, pentru a se asigura că activităţile lor sunt în concordanţă cu politicile naţionale, 
priorităţile de dezvoltare și structura și obiectivele sociale ale ţărilor în care operează.

Spre deosebire de multe iniţiative de RSC, care subliniază deciziile unilaterale ale managementului, 
Declaraţia privind companiile multinaţionale prevede că deciziile care au efecte sociale importante 
trebuie luate de companie în colaborare cu alţi angajatori sau numai după consultarea cu celelalte părţi, 
sindicate și guvern.

Guvernele sunt invitate să ratifi ce și să respecte standardele internaţionale de muncă, începând cu 
convenţiile fundamentale ale OIM și în orice caz, să aplice în cea mai mare măsură posibilă principiile 
cuprinse în acestea.

Guvernelor ţărilor de origine ale companiilor multinaţionale li se recomandă în mod special să încurajeze 
bunele practici sociale și să fi e pregătiţi, dacă e nevoie, să se consulte cu guvernele din ţările-gazdă.

Declaraţia solicită companiilor multinaţionale să ia în considerare obiectivele politicii generale ale ţărilor 
în care își desfășoară activitatea și să își armonizeze propriile activităţi cu priorităţile de dezvoltare 
și obiectivele sociale ale acestor ţări.  Prin urmare, Declaraţia ar trebui să fi e interpretată în contextul 
contribuţiei întreprinderilor la dezvoltare.



Pentru a completa acest principiu, Declaraţia privind companiile multinaţionale îndeamnă și guvernele 
ţărilor de origine (ţările în care companiile multinaţionale sunt înfi inţate sau își au sediul) să promoveze 
bune practici sociale, având în vedere legislaţia și politicile sociale din ţările gazdă (celelalte ţări în care 
operează companiile multinaţionale).

Sumar - Acţiuni privind politica generală

● Respectarea legilor naţionale și a standardelor internaţionale
● Contribuţii la realizarea principiilor și drepturilor fundamentale de muncă; 

– libertate de asociere și recunoaștere efectivă a dreptului la negociere colectivă;
– eliminarea tuturor formelor de muncă forţată sau obligatorie, 
– abolirea efectivă a muncii copiilor; și
– eliminarea discriminării în materie de ocupare și profesie.

● Consultări cu guvernul, organizaţiile patronale și sindicale, precum și cu organizaţii ale lucrătorilor 
pentru a se asigura că operaţiunile sunt în concordanţă cu priorităţile naţionale de dezvoltare.

Declaraţia OIM privind
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Ocuparea forţei de muncă

Această secţiune este menită să asigure activităţi care promovează ocuparea forţei de muncă,
egalitatea de șanse și de tratament, precum și siguranţa locului de muncă. Trebuie subliniat faptul că
siguranţa locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă reprezintă o responsabilitate majoră pentru 
întreprinderi. Acest element, care nu fi gurează în Principiile directoare ale OCDE, apare rareori în 
iniţiativele și instrumentele referitoare la RSC.

Este important ca sindicatele să se raporteze la principiile Convenţiei 158 privind încetarea raporturilor 
de muncă la iniţiativa angajatorului6 (a se vedea paragrafele relevante ale Declaraţiei privind companiile 
multinaţionale: 9, 26, 27, 28).

Promovarea ocupării forţei de muncă

Companiile multinaţionale trebuie:

● Să ia în considerare politicile de ocupare prin consultare cu autorităţile locale și cu organizaţiile 
patronale și sindicale, înainte și în timpul operaţiunilor;

● Să acorde prioritate ocupării forţei de muncă, dezvoltării profesionale, perfecţionării și promovării 
cetăţenilor ţării gazdă, la toate nivelurile;

● Să ia în considerare importanţa utilizării tehnologiilor care generează în mod direct și indirect locuri 
de muncă;

● Să urmărească, ori de câte ori este posibil, încheierea de contracte cu întreprinderile naţionale 
pentru fabricarea de piese și echipamente, precum și utilizarea de materii prime locale.

Guvernele sunt încurajate să dezvolte politici active de promovare a ocupării forţei de muncă menite să 
asigure locuri de muncă pentru toţi cei care sunt disponibili și care caută de lucru.

O altă referinţă importantă pentru responsabilitatea socială a întreprinderii este cuprinsă în paragraful 
20, unde se spune că “astfel de acorduri nu trebuie utilizate de către companiile naţionale pentru a evita 
responsabilităţile cuprinse în principiile acestei Declaraţii”.

6 Convenţia 158 (1982), articolul 4: ”Raporturile de  muncă  ale  unui lucrător nu vor înceta  decât  dacă există  un motiv valabil pentru o asemenea 
încetare legat de capacitatea sau  conduita  lucrătorului  sau  bazat pe  cerinţele  operaţionale  ale întreprinderii, instituţiei sau serviciului.”
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Egalitatea de șanse și de tratament

Principiul general al egalităţii de șanse și de tratament trebuie să fi e aplicat pe tot parcursul operaţiunilor 
companiei. Califi cările, abilităţile și experienţa trebuie să fi e criteriile pentru recrutare, plasare, formare 
și perfecţionare a personalului de la toate nivelurile.  Guvernele trebuie să dezvolte politici pentru 
promovarea egalităţii de șanse și de tratament în ocuparea forţei de muncă, cu scopul de a elimina 
orice discriminare bazată pe rasă, culoare, sex, religie, opinii politice, origine naţională sau socială. 
Totodată, trebuie să evite să solicite companiilor să practice discriminări bazate pe oricare dintre 
motivele susmenţionate și să ofere, dacă este cazul, consiliere permanentă pentru evitarea unor astfel de 
discriminări la locul de muncă.

Cu toate că Declaraţia menţionează (în formularea din 1977) că ar trebui acordată prioritate “cetăţenilor 
ţării”, este evident că multe ţări gazdă au în prezent lucrători migranţi. Prin urmare, aceste dispoziţii ar 
trebui să se aplice tuturor persoanelor care, pentru munca lor, sunt dependente de piaţa locală a muncii.

Siguranţa ocupării forţei de muncă

După cum a fost menţionat la începutul acestei secţiuni, problema siguranţei ocupării forţei de muncă 
este un domeniu în care Declaraţia privind companiile multinaţionale diferă de codurile private de RSC și 
asupra căruia sindicatele care promovează utilizarea acestui instrument ar trebui să insiste.  Companiile 
multinaţionale și naţionale trebuie să facă eforturi pentru a asigura locuri de muncă stabile pentru 
angajaţii lor prin intermediul:

● Planifi cării active a forţei de muncă;
● Respectării obligaţiilor negociate în mod liber cu privire la stabilitatea ocupării forţei de muncă și la 

securitatea socială; și
● Măsurilor de evitare a procedurilor de concediere arbitrare.

Companiile multinaţionale sunt încurajate să ofere o notifi care rezonabilă cu privire la schimbările pe 
care intenţionează să le facă în operaţiunile lor, care ar avea efecte majore asupra ocupării forţei de 
muncă și să ia în considerare modalităţi de reducere a efectelor nefavorabile, în măsura cea mai mare 
posibilă, în colaborare cu autorităţile naţionale și cu organizaţiile sindicale.



Guvernele ar trebui să studieze impactul companiilor multinationale asupra ocupării forţei de muncă din 
diferite sectoare de activitate, să ia măsuri adecvate pentru a face faţă impactului activităţilor acestor 
companii pe piaţa forţei de muncă și să asigure, în colaborare cu companiile multinaţionale și naţionale, 
o formă de protecţie a veniturilor lucrătorilor la încetarea contractului de muncă.

Sumar - Acţiuni pentru Ocuparea Forţei de Muncă

În domeniul ocupării forţei de muncă Declaraţia privind companiile multinaţionale recomandă:

● Promovarea ocupării depline și productive în companii multinaţionale, direct sau prin intermediul 
legăturilor cu companii locale;

● Practici de angajare bazate pe egalitatea de șanse și de tratament, precum și pe selecţie și 
promovare pe bază de competenţe;

● Adoptarea de către guverne a unor politici care să promoveze egalitatea de șanse și de tratament 
în ocuparea forţei de muncă;

● Îmbunătăţirea securităţii ocupării forţei de muncă, de către companii, prin planifi carea resurselor 
umane, evitarea concedierilor arbitrare și acordarea unei notifi cări rezonabile cu privire la 
schimbările pe care le preconizează și luarea unor măsuri pentru a atenua efectele nefavorabile;

● Monitorizarea și reglementarea de către guverne a impactului companiilor multinaţionale asupra 
ocupării forţei de muncă și stabilirea unor mecanisme de protecţie a veniturilor lucrătorilor la 
încetarea contractului de muncă.

Declaraţia OIM privind
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Formare

Acest domeniu de acţiune identifi că modalităţi de implementare a cursurilor de formare de competenţe, 
în scopul de a crește șansele de angajare.

Companiile multinaţionale sunt invitate:

– să coopereze cu guvernele și organizaţiile patronale și sindicale, la nivel naţional, pentru a oferi 
angajaţilor lor din ţara gazdă, la toate nivelurile, o pregătire corespunzătoare, care să satisfacă atât 
nevoile întreprinderii, cât și politicile de dezvoltare ale ţării;

– să participe, împreună cu companiile naţionale, în programe locale menite să încurajeze formarea și 
dezvoltarea de competenţe și orientare profesională; și

– să contribuie la dezvoltarea resurselor umane ale ţării făcând disponibile resurse constând în personal 
pentru a ajuta la formare și oferind conducerii locale, în cadrul activităţilor lor la nivel mondial, posibilităţi 
de extindere a experienţei.

Guvernele sunt încurajate să elaboreze, în colaborare cu părţile interesate, politici naţionale de formare 
profesională și de orientare profesională care, la rândul lor, ar oferi un cadru în care companiile 
multinaţionale ar putea continua programele de formare recomandate.

Sumar – Acţiuni pentru formare profesională

În domeniul formării de competenţe Declaraţia privind companiile multinaţionale recomandă:

● Dezvoltarea, de către guverne, a politicilor naţionale de formare și orientare profesională;
● Companiile să asigure o pregătire care să răspundă atât nevoilor proprii de dezvoltare cât și 

politicilor de dezvoltare ale ţării în care își desfășoară activitatea;
● Implicarea companiilor în programe care să încurajeze formarea și dezvoltarea competenţelor 

precum și orientarea profesională.
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Condiţiile de muncă și de viaţă

Această domeniu de acţiune cuprinde recomandări cu privire la salarii și benefi cii, vârsta minimă de 
angajare, siguranţă și sănătate în muncă.

Salarii, benefi cii și condiţii de muncă

Declaraţia afi rmă că întreprinderile multinaţionale trebuie să ofere salarii, benefi cii și condiţii de muncă 
cel puţin la fel de favorabile ca cele acordate de angajatori locali similari ca dimensiune și resurse și că 
în ţările în curs de dezvoltare ar trebui să asigure cele mai bune salarii, benefi cii și condiţii de muncă 
posibile, cel puţin sufi ciente pentru a satisface nevoile de bază ale lucrătorilor și a familiilor acestora.

Guvernele trebuie să promoveze măsuri care să permită grupurilor cu venituri mici și regiunilor mai puţin 
dezvoltate să profi te de avantajele care decurg din activităţile întreprinderilor multinaţionale. Desigur, 
acest punct nu trebuie interpretat unilateral  (întreprinderile multinaţionale având acces la zonele mai 
puţin dezvoltate). Cu toate că în anexa Declaraţiei nu fi gurează Convenţia  OIM 169 pentru populaţiile 
indigene, sindicatele ar trebui să o folosească pentru indicaţii suplimentare.

Problema nivelului salariilor acordate de companiile multinaţionale este controversată. Astfel, 
companiile multinaţionale susţin că plătesc de multe ori salarii mai mari decât media salariilor pe ţara 
în cauză. Cu toate acestea, impactul real al companiilor multinaţionale asupra salariilor este resimţit 
la furnizori și sub-contractori, referitor la care, de obicei, există puţine informaţii sigure. Este destul de 
important ca sindicatele să acceseze informaţii cu privire la salarii și compensaţii de-a lungul lanţului de 
aprovizionare, în scopul de a-și consolida puterea de negociere.

Vârsta minimă de încadrare în muncă

Pentru a asigura abolirea efectivă a muncii copiilor, companiile multinaţionale și naţionale sunt încurajate 
să respecte vârsta minimă de încadrare în muncă și să ia măsuri imediate și efi ciente, în zona lor de 
competenţă, pentru a asigura interzicerea și eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului.
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Siguranţă și sănătate în muncă

Companiile multinaţionale sunt încurajate:

● să menţină cele mai înalte standarde de siguranţă și sănătate, având în vedere experienţa relevantă 
acumulată din operaţiunile în alte ţări;

● să includă, acolo unde este cazul, chestiunile legate de siguranţă și sănătate în acordurile încheiate 
cu reprezentanţii lucrătorilor și organizaţiile lucrătorilor;

● deoarece acesta este un domeniu în care companiile multinaţionale pot avea o contribuţie 
substanţială la îmbunătăţirea practicilor locale, Declaraţia privind companiile multinaţionale invită 
companiile multinaţionale:

Să facă publice informaţiile disponibile cu privire la standardele de sănătate și de siguranţă relevante 
pentru operaţiunile lor locale, pe care le respectă în alte ţări.

Să aducă la cunoștinţă guvernelor, întreprinderilor și lucrătorilor din ţara în cauză toate riscurile speciale 
și măsurile de protecţie asociate cu noi produse și procese.

Să coopereze cu organizaţiile internaţionale pe probleme de siguranţă și sănătate.

Să coopereze deplin cu autorităţile competente în domeniul siguranţei și sănătăţii, cu reprezentanţi 
ai lucrătorilor și organizaţiile acestora, precum și cu organizaţiile ofi ciale însărcinate cu siguranţa și 
sănătatea, în conformitate cu practica naţională.

Declaraţia cu privire la companiile multinaţionale recomandă guvernelor aplicarea standardelor 
internaţionale de muncă, în scopul de a se asigura că atât întreprinderile multinaţionale cât și cele 
naţionale asigură angajaţilor standarde de sănătate și de siguranţă adecvate.



Sumar – Acţiuni privind condiţiile de muncă și viaţă

În ceea ce privește condiţiile de muncă și de viaţă Declaraţia recomandă:

Companiilor Multinaţionale

● Să ofere salarii, benefi cii și condiţii de muncă la fel de favorabile ca și cele ale angajatorilor 
comparabili, iar în ţările în curs de dezvoltare, să ofere “cele mai bune posibil” salarii, benefi cii și 
condiţii de muncă.

● Să ofere lucrătorilor echipamente de bază de bună calitate.
● Să contribuie la abolirea muncii copiilor.
● Să asigure cele mai înalte standarde de siguranţă și sănătate în muncă

Guvernelor

● Să adopte măsuri pentru a se asigura că grupurile cu venituri mici și zonele mai puţin dezvoltate 
benefi ciază cât mai mult posibil din activităţile companiilor multinaţionale.

● Aplicarea standardelor de muncă pentru a se asigura că întreprinderile oferă standarde de 
siguranţă și de sănătate corespunzătoare.

Declaraţia OIM privind
companiile multinaţionale:

Ce benefi cii aduce lucrătorilor?

18



Declaraţia OIM privind
companiile multinaţionale:

Ce benefi cii aduce lucrătorilor?

19

Relaţii de muncă

Declaraţia privind companiile multinaţionale poate contribui la stabilirea unui sistem de relaţii 
profesionale de succes.

Declaraţia încurajează companiile multinaţionale să respecte standarde cel puţin la fel de favorabile ca 
cele aplicate de către angajatori locali și să dezvolte mecanisme interne de consultare și de soluţionare a 
confl ictelor.

În contextul actual, aceste obligaţii privind întreprinderile multinaţionale ar trebui să se extindă și la 
responsabilitatea, pentru întreprinderi, de a se asigura că aceste standarde sunt respectate de-a lungul 
lanţului lor de aprovizionare la nivel mondial.

Libertatea de asociere și dreptul de organizare

Guvernele, companiile multinaţionale și naţionale sunt încurajate:

● să recunoască drepturile lucrătorilor de a constitui organizaţii la alegerea lor și de a se afi lia 
acestora fără autorizaţie prealabilă;

● să protejeze lucrătorii împotriva actelor de discriminare anti-sindicală;
● să permită reprezentanţilor lucrătorilor să se consulte între ei, cu condiţia ca acest lucru să nu 

afecteze activităţile companiei.

Companiile multinaţionale sunt încurajate să susţină organizaţiile patronale reprezentative, cu toate că 
acestea au tendinţa, de multe ori, de a acţiona în mod autonom. 

Guvernele sunt invitate:

● să permită companiilor multinaţionale și lucrătorilor angajaţi de acestea să se afi lieze unor 
organizaţii internaţionale ale angajatorilor și ale lucrătorilor, la alegerea lor;

● să permită intrarea reprezentanţilor organizaţiilor angajatorilor și ai lucrătorilor din alte ţări, invitaţi de 
organizaţiile locale sau naţionale în cauză în scopul consultării cu privire la probleme de interes reciproc;

● să se asigure că avantajele speciale acordate pentru a atrage investiţii străine nu includ nici o 
limitare a libertăţii de asociere a lucrătorilor sau a drepturilor de organizare și negociere colectivă.
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Negocierea colectivă

Pentru a asigura recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă, Declaraţia privind companiile 
multinaţionale recomandă următoarele:

● lucrătorii angajaţi de companiile multinaţionale trebuie să aibă dreptul la negociere colectivă;
lucrătorii au dreptul de a fi  reprezentaţi de organizaţii la alegerea lor, recunoscute în scopul negocierii 

colective;
● încurajarea negocierii voluntare între angajatori sau organizaţii ale acestora și organizaţii ale 

lucrătorilor;
● contractele colective de muncă includ prevederi de soluţionare a confl ictelor ce ar putea fi  generate 

de interpretarea și aplicarea lor.

Companiile multinaţionale sunt, de asemenea, încurajate:

● să ofere reprezentanţilor lucrătorilor mijloacele care se pot dovedi necesare pentru a ajuta la 
dezvoltarea unor acorduri colective efi cace;

● să permită reprezentanţilor autorizaţi ai lucrătorilor lor, în fi ecare dintre ţările în care operează, 
să poarte negocieri cu reprezentanţi ai conducerii care sunt autorizaţi să ia decizii cu privire la 
chestiunile afl ate în negociere;

● să nu ameninţe cu transferul integral sau a unei părţi dintr-o unitate de operare din ţara în cauză, 
în scopul de a infl uenţa în mod neloial aceste negocieri sau de a împiedica exercitarea dreptului la 
organizare;

● să furnizeze reprezentanţilor lucrătorilor informaţiile necesare pentru negocieri constructive.

Întreprinderile, atât cele multinaţionale cât și cele naţionale, sunt invitate să răspundă constructiv 
guvernelor care le solicită informaţii relevante cu privire la operaţiunile lor.

Guvernele sunt încurajate să furnizeze reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, la cerere și în măsura 
în care legea și practica o permit, informaţii cu privire la sectoarele de activitate în care operează 
companiile multinaţionale, care ar ajuta la stabilirea unor criterii obiective în procesul de negociere 
colectivă.
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Consultări, examinarea reclamaţiilor și soluţionarea confl ictelor

Companiile multinaţionale și cele naţionale sunt invitate:

● să dispună de sisteme elaborate de comun acord între angajatori și lucrători și reprezentanţii 
acestora, pentru consultări periodice pe probleme de interes reciproc;

● să respecte dreptul lucrătorilor de depune reclamaţii și de a li se analiza toate reclamaţiile, fără a 
suferi vreun prejudiciu;

● să încerce să instituie, de comun acord cu reprezentanţii și organizaţiile lucrătorilor, un mecanism 
de conciliere voluntară pentru a ajuta la prevenirea și soluţionarea confl ictelor de muncă între 
angajatori și lucrători.

Sumar – Acţiuni privind relaţiile de muncă

În această secţiune, Declaraţia privind companiile multinaţionale recomandă:

Guvernelor, întreprinderilor multinaţionale și naţionale

● să respecte libertatea de asociere și dreptul de organizare;
● să recunoască și să faciliteze negocierile colective;

Companiilor

● să implementeze relaţii de muncă cel puţin la fel de favorabile precum cele aplicate de către 
angajatori comparabili;

● să respecte libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă, oferind mijloacele și 
informaţiile necesare pentru negocieri constructive;

● să prevadă consultări periodice privind probleme de interes reciproc;
● să examineze reclamaţiile lucrătorilor în conformitate cu o procedură adecvată;
● să dezvolte în colaborare cu lucrătorii și reprezentanţii acestora, mecanisme de conciliere și de 

soluţionare a confl ictelor;
● să respecte dreptul lucrătorilor de a face o reclamaţie fără a suferi niciun prejudiciu.
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Listă de verifi care pentru acţiunile sindicale

Declaraţia privind companiile multinaţionale oferă un cadru cuprinzător pentru discuţii cu privire la 
conduita întreprinderii. Acţiunile pot fi  desfășurate la nivel mondial, naţional și local.

Tipurile de acţiuni pe care le pot realiza sindicatele sunt recapitulate mai jos.

În urma acestui rezumat este propus un instrument de evaluare a nivelului de angajament al guvernelor 
și al companiilor, în favoarea principiilor conţinute în Declaraţia privind companiile multinaţionale.

Acest instrument poate fi  folosit pentru a evalua care este situaţia într-o ţară sau într-o companie 
anumită. 

Sindicatele pot încuraja organizaţiile să utilizeze acest instrument pentru a putea evalua dacă acestea 
respectă dimensiunea socială a RSC.

Acţiuni sindicale

La nivel mondial, acestea constau în

 trimitere la Declaraţia privind companiile multinaţionale în acordurile-cadru globale (ACG) și în 
acordurile-cadru internaţionale (ACI). Cu toate că Declaraţia privind companiile multinaţionale poate 
fi  califi cată ca un “cod de conduită” universal acceptat, iar acordurile-cadru internaţionale ar trebui 
să fi e luate în considerare mai mult ca un un semn precursor al relaţiilor de muncă internaţionale, 
acestea sunt încă departe de a acoperi toate domeniile incluse în Declaraţia privind companiile 
multinaţionale. Prin urmare, este important să se folosească acest text ca listă de verifi care pentru 
revizuirea acordurilor-cadru ACG și ACI, precum și pentru orientare privind aplicarea sa (posibila 
dezvoltare a unor mecanisme de evaluare comună a conduitei companiilor în raport cu prevederile 
Declaraţiei, folosind lista de verifi care din această broșură).

 participare la iniţiativele tripartite, împreună cu OIM, pentru a promova adoptarea principiilor din 
Declaraţia privind companiile multinaţionale.

 încurajarea companiilor să apeleze la Helpdesk-ul OIT pentru a putea obţine asistenţă în aplicarea 
standardelor internaţionale de muncă în cadrul operaţiunilor lor.
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La nivel naţional, acestea constau în

 folosirea Declaraţiei privind companiile multinaţionale ca bază pentru discuţiile naţionale tripartite 
cu privire la priorităţile de dezvoltare economică.

 campanie pentru aplicarea de către guverne a instrumentelor OIT pe care este bazată Declaraţia 
privind companiile multinaţionale.

 promovarea Declaraţiei privind companiile multinaţionale ca fi ind cadrul de bază pe care guvernele 
ar trebui să îl folosească pentru a evalua care organizaţii pot benefi cia de asistenţă guvernamentală, 
subvenţii și alte tratamente favorabile.

 campanie pentru stabilirea unor linii directoare a achiziţiilor publice, care fac o cerinţă din aderarea 
la principiile cuprinse în Declaraţia privind companiile multinaţionale.

 educarea comunităţii cu privire la conţinutul Declaraţiei privind companiile multinaţionale, astfel 
încât comunitatea să poată solicita guvernului și companiilor  respectarea principiilor sale.

 promovarea respectării principiilor din Declaraţia privind companiile multinaţionale, ca element de 
recunoaștere a statutului de “Angajator de calitate / Cel mai bun angajator”.

La nivel de întreprindere

 utilizarea Declaraţiei privind companiile multinaţionale pentru obţinerea de acorduri cu companiile 
referitoare la operaţiunile lor.

 încurajarea companiilor să facă din referirea la Declaraţia privind companiile multinaţionale o 
cerinţă a codurilor de conduită a furnizorilor și a analizării conformităţii lanţului de aprovizionare.  
Cu toate că acest ghid nu intenţionează să stabilească un suport necondiţionat și fără rezerve pentru 
codurile lanţului de aprovizionare, este evident că acum este momentul ca mișcarea sindicală să 
poată recurge la toate mijloacele posibile ce îi permit să verifi ce respectarea revendicărilor lor 
sociale de către companii;

 educarea lucrătorilor cu privire la conţinutul Declaraţiei astfel încât aceștia să poată evalua acţiunile 
angajatorului lor (utilizarea instrumentului conţinut în această broșură).

 încurajarea organizaţiilor să își facă propriile evaluări în raport cu principiile din Declaraţia privind 
companiile multinaţionale.  În cazul în care nu se respectă standardele trebuie încurajată adoptarea 
unor strategii de remediere;

 integrarea în prevederile contractelor colective de muncă a respectării Declaraţiei privind companiile 
multinaţionale;

 raportarea observaţiilor lor către alte centre naţionale la care sunt afi liate, în scopul de a stabili o 
acţiune cuprinzătoare pentru respectarea principiilor conţinute în text.



Domeniu de acţiune Punct de verificat Evaluare/Dome-
nii de acţiune 

sindicală

Guvern DA       NU

Politici generale  Guvernul a ratificat convenţiile fundamentale ale 
muncii?

 Legile naţionale sunt în conformitate cu convenţiile 
fundamentale ale muncii?

 Guvernul promovează Declaraţia privind 
companiile multinaţionale și adoptarea principiilor 
și practicilor conţinute de aceasta?

 Guvernul ţării de origine a unei companii 
multinaţionale încurajează respectiva companie să 
implementeze bune practici sociale?

 Guvernul ţării de origine este pregătit să 
organizeze consultări cu guvernele ţărilor-gazdă? 

 Guvernul a pus în aplicare și a menţinut mecanisme 
pentru discuţii tripartite sincere pe aceste teme?

       

       

       

       

       

       

Ocuparea forţei de 
muncă

 Guvernul are politici active cu privire la locurile de 
muncă pentru promovarea ocupării forţei de muncă 
prin asigurarea faptului că este de lucru pentru toţi 
cei care sunt disponibili și caută de lucru?

       

Egalitate de șanse și 
de tratament

 Guvernul are politici de promovare a egalităţii 
de șanse și de tratament și de eliminare a 
discriminării?

 Guvernul evită să ceară companiilor să practice 
discriminări bazate pe oricare motiv?

 Guvernul oferă permanent asistenţă și consiliere 
asupra modului de evitare a discriminării în 
ocuparea forţei de muncă?

       

       

       

Securitatea ocupării 
forţei de muncă

 Guvernul a ratificat Convenţia nr 158 sau a 
folosit-o pentru a dezvolta legislaţia naţională?

 Lucrătorii sunt protejaţi împotriva concedierii 
arbitrare?

 Guvernul adoptă măsuri pentru a aborda problema 
ocupării forţei de muncă și a impactului activităţilor 
companiilor multinaţionale asupra pieţei muncii?

 Guvernul, în colaborare cu companiile 
multinaţioanle și cu cele naţionale, asigură 
protecţia veniturilor lucrătorilor la încetarea 
contractului de muncă?
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Instrumente de acţiune: realizarea potenţialului 
Declaraţiei OIM privind companiile multinaţionale



Domeniu de acţiune Punct de verificat Evaluare/Dome-
nii de acţiune 

sindicală

Guvern DA       NU

Formare  Guvernul dezvoltă, în colaborare cu sindicatele 
și organizaţiile patronale, politici de formare și 
orientare profesională?

       

Condiţii de muncă și 
de viaţă 
Salarii, beneficii și 
condiţii de muncă

 Guvernul a luat măsuri pentru a se asigura că 
grupurile cu venituri mici și regiunile mai puţin 
dezvoltate beneficiază de activităţile companiilor 
multinaţionale?

       

Vârsta minimă de 
admitere la angajare

 Guvernul ia măsuri pentru prevenirea și eliminarea 
muncii copiilor?

       

Siguranţă și sănătate 
la locul de muncă

 Guvernul ia măsuri pentru implementarea 
standardelor internaţionale de muncă în 
companiile multinaţionale și naţionale astfel încât 
să menţină standarde adecvate de siguranţă?

       

Relaţiile de muncă 
Libertatea de 
asociere și dreptul de 
organizare

 Guvernul permite companiilor multinaţionale să se 
afilieze la asociaţii internaţionale / naţionale?

 Guvernul permite tuturor lucrătorilor, din orice 
întreprindere, să se afilieze unor sindicate la 
alegerea lor?

 Guvernul permite intrarea în ţară a reprezentanţilor 
sindicaliștilor pentru consultare?

 Guvernul se asigură ca nici un stimulent special 
pentru atragerea investiţiilor străine să nu includă 
vreo restricţie cu privire la dreptul lucrătorilor la 
liberă asociere, dreptul de a se organiza și dreptul 
la negociere colectivă?

       

       

       

       

Negocierea colectivă  Guvernul cere companiilor informaţii despre 
activităţile lor?

 Guvernul oferă sindicatelor, la cererea acestora, 
informaţii obţinute de la organizaţii?

       

       

Analizarea 
reclamaţiilor

 Guvernul ajută la instituirea unor mecanisme 
pentru prevenirea și soluţionarea conflictelor de 
muncă?
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Domeniu de acţiune Punct de verificat Evaluare/Dome-
nii de acţiune 

sindicală

Companii DA       NU

Politici Generale  Compania respectă legile și reglementările 
naţionale?

 Compania ţine cont de practicile locale?
 Compania respectă standardele internaţionale cu 

privire la drepturile omului și drepturile de muncă?
 Compania recurge la consultări pentru a se asigura 

că activităţile sale sunt în conformitate cu politicile 
naţionale, priorităţile de dezvoltare, obiectivele și 
structurile sociale?

       

       
       

       

Ocuparea forţei de 
muncă 
Promovarea ocupării 
forţei de muncă

 Compania se străduiește să sporească oportunităţile 
și standardele de ocupare a forţei de muncă?

 Compania acordă prioritate ocupării forţei de 
muncă, dezvoltării profesionale, promovării și 
perfecţionării cetăţenilor din ţara gazdă?

 Compania utilizează tehnologii generatoare de 
locuri de muncă?

 Compania stabilește legături cu companii locale 
pentru aprovizionare, prelucrarea materiilor prime 
și fabricarea produselor sale în plan local?

       

       

       

       

Egalitate de șanse și 
de tratament

 Calificările, competenţele și experienţa constituie 
criteriile de bază pentru recrutare, plasare, 
formare și perfecţionare a personalului?

       

Siguranţa ocupării 
forţei de muncă

 Compania se implică în planificarea activă a 
resurselor umane?

 Compania respectă obligaţiile sale în materie 
de stabilitate a ocupării forţei de muncă și de 
securitate socială?

 Compania evită să practice concedieri arbitrare?
 Compania informează sindicatele cu suficient de 

mult timp în avans de toate posibilele schimbări ce 
le-ar putea face în activităţile sale?

 Compania studiază măsurile de atenuare a 
consecinţelor nefavorabile pe care le-ar putea 
avea schimbările aduse în activităţile sale?

 Compania se consultă cu guvernul și organizaţiile 
lucrătorilor cu privire la modificările aduse 
activităţilor sale?
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Domeniu de acţiune Punct de verificat Evaluare/Dome-
nii de acţiune 

sindicală

Companii DA       NU

Formare  Compania oferă instruire angajaţilor de la toate 
nivelurile?

 Compania oferă instruire în raport cu nevoile de 
dezvoltare ale ţării?

 Compania participă la programe menite să încurajeze 
achiziţionarea și dezvoltarea de competenţe? 

 Compania oferă cadrelor de conducere locale 
oportunităţi pentru a-și extinde experienţa?

       

       

       

       

Condiţii de muncă și 
de viaţă 
Salarii, beneficii și 
condiţii de muncă

 Compania oferă salarii, beneficii și condiţii de 
muncă comparabile și cel puţin la fel de favorabile 
ca și cele oferite de angajatori locali, cu dimensiuni 
și resurse similare?

 Dacă nu există angajatori comparabili, compania 
oferă cele mai bune salarii, beneficii și condiţii de 
lucru posibile, cel puţin suficiente pentru a satisface 
nevoile de bază ale lucrătorilor și familiilor lor?

       

       

Vârsta minimă de 
admitere la angajare

 Compania respectă vârsta minimă de încadrare în 
muncă?

 Compania se angajează să elimine cele mai grave 
forme ale muncii copiilor?

 Compania investighează posibila existenţă a 
muncii copiilor în lanţul său de aprovizionare la 
nivel mondial?

       

       

       

Siguranţă și sănătate 
la locul de muncă

 Compania menţine cele mai înalte standarde de 
siguranţă și sănătate la locul de muncă?

 Compania examinează cauzele cu privire la 
riscurile pentru siguranţă și sănătate la locul de 
muncă și aplică îmbunătăţirile necesare?

 Compania informează guvernul și sindicatele despre 
toate riscurile speciale asociate cu produse sau procese 
noi și pune în practică măsurile de protecţie necesare? 

 Compania oferă informaţii privind cele mai bune 
practici din alte ţări?

 Compania cooperează pe deplin cu autorităţile 
competente din domeniul sănătăţii și siguranţei în 
muncă, precum și cu reprezentanţi ai lucrătorilor și 
organizaţiile acestora?
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Domeniu de acţiune Punct de verificat Evaluare/Dome-
nii de acţiune 

sindicală

Companii DA       NU

Relaţiile de muncă  Compania menţine relaţii profesionale cel puţin 
la fel de favorabile ca cele aplicate de angajatori 
comparabili?

       

Libertatea de 
asociere și dreptul de 
organizare

 Lucrătorii sunt liberi să formeze si sa adere la un 
sindicat la alegerea lor?

 Există sancţiuni sau măsuri discriminatorii 
împotriva lucrătorilor din cauza apartenenţei lor la 
un sindicat?

 Compania nu permite reprezentanţilor lucrătorilor 
să se consulte?

       

       

       

Negocierea colectivă  Compania acceptă dreptul lucrătorilor de negociere 
colectivă și oferă mijloacele și informaţiile 
necesare pentru negocieri semnificative?

 Compania recunoaște reprezentanţii lucrătorilor 
selectaţi pentru negocieri colective?

 Acordurile colective includ dispoziţii privind 
soluţionarea litigiilor apărute din interpretarea și 
aplicarea lor?

 Compania ameninţă că va transfera toate sau 
o parte din operaţiunile sale pentru a influenţa 
negocierile sau a împiedica exercitarea dreptului 
de organizare sindicală?

 Compania răspunde pozitiv solicitărilor de 
informaţii, venite de la guvern, cu privire la 
activităţile sale?

       

       

       

       

       

Consultări, reclamaţii 
și soluţionarea 
conflictelor

 Compania a pus în aplicare sisteme pentru a 
permite companiei să aibă consultări periodice cu 
lucrătorii și reprezentanţii acestora cu privire la 
chestiuni de interes comun?

 Lucrătorilor le pot fi analizate reclamaţiile fără ca 
aceștia să sufere vreun rău din această cauză?

 Compania este asociată cu sindicatele pentru a 
configura un mecanism de conciliere voluntară 
pentru a ajuta la prevenirea și soluţionarea 
conflictelor de muncă?
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Instrumente de acţiune: Standarde Internaţionale de Muncă 

Lista instrumentelor menţionate în Declaraţia privind companiile 
multinaţionale 

(Verificaţi situaţia actuală a ratificărilor și implementării, folosirea principiilor pentru negocierea acordurilor)

CONVENŢII

Nr.29 Convenţia privind munca forţată sau obligatorie, 1930

Nr.87 Convenţia privind libertatea sindicală și protecţia dreptului sindical, 1948

Nr.98 Convenţia privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă, 1949

Nr.100 Convenţia privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină și a mâinii de lucru 
feminină, pentru o muncă de valoare egală, 1951

Nr.105 Convenţia privind abolirea muncii forţate, 1957

Nr.110 Convenţia privind regimul aplicabil lucrătorilor de pe plantaţii, 1958

Nr.111 Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și exercitării 
profesiei, 1958

Nr.115 Convenţia privind protecţia lucrătorilor împotriva radiaţiilor ionizante, 1960

Nr.119 Convenţia privind protecţia utilajelor, 1963

Nr.122 Convenţia privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964

Nr.130 Convenţia privind îngrijirile medicale și indemnizaţiile de boală, 1969

Nr.135 Convenţia privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile care 
se acordă acestora, 1971

Nr.136 Convenţia privind protecţia contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului, 1971

Nr.138 Convenţia privind vârsta minimă de încadrare în muncă, 1973

Nr.139 Convenţia privind prevenirea și combaterea riscurilor profesionale cauzate de substanţe și 
agenţi cancerigeni, 1974
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Nr.142 Convenţia privind orientarea profesională și formarea profesională în dezvoltarea 
resurselor umane, 1975

Nr.182 Convenţia privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copilului și acţiunea 
imediată în vederea eliminării lor, 1999

Nr.148 Convenţia privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor profesionale în mediul de 
muncă (poluarea aerului, zgomotul și vibraţiile), 1977

Nr.154  Convenţia privind promovarea negocierii colective, 1981

Nr.155 Convenţia privind securitatea și sănatatea lucrătorilor și a mediului de lucru, 1981

Nr.156  Convenţia privind egalitatea de șanse și tratament între forţa de muncă feminină și 
masculină: lucrători având responsabilităţi familiale, 1981

Nr.158 Convenţia privind încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului (concedierea), 
1982

Nr.161 Convenţia privind serviciile de sănătate în muncă, 1985

Nr.162 Convenţia privind siguranţa în folosirea azbestului, 1986

Nr.167 Convenţia privind securitatea și sănătatea în construcţii, 1988

Nr.168 Convenţia privind promovarea angajării și protecţia împotriva șomajului, 1988

Nr.170 Convenţia privind siguranţa în utilizarea de produse chimice la locul de muncă, 1990

Nr.173 Convenţia privind protecţia creanţelor lucrătorilor în caz de insolvabilitate a angajatorului, 
1992

Nr.174 Convenţia privind prevenirea accidentelor industriale majore, 1993

Nr.176 Convenţia privind securitatea și sănătatea în mine, 1995

Nr.184 Convenţia privind securitatea și sănătatea în agricultură, 2001

RECOMANDĂRI

Nr.35 Recomandarea privind constrângerea indirectă a muncii, 1930

Nr.69 Recomandarea privind îngrijirea medicală, 1944
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Nr.90 Recomandarea privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină și a mâinii de 
lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală, 1951

Nr.92 Recomandarea privind concilierea și arbitrajul voluntar, 1951

Nr.94 Recomandarea privind consultarea și cooperarea între angajatori și lucrători, la nivelul 
întreprinderii, 1952

Nr.110 Recomandarea privind regimul aplicabil lucrătorilor de pe plantaţii, 1958

Nr.111 Recomandarea privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și exercitării 
profesiei, 1958

Nr.114 Recomandarea privind protecţia lucrătorilor împotriva radiaţiilor ionizante, 1960

Nr.115 Recomandarea privind locuinţele lucrătorilor, 1961

Nr.116 Recomandarea privind reducerea orelor de lucru, 1962

Nr.118 Recomandarea privind protecţia utilajelor, 1963

Nr.119 Recomandarea privind încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului 
(concedierea), 1963

Nr.122 Recomandarea privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964

Nr.129 Recomandarea privind comunicarea între management și lucrători în cadrul întreprinderii, 
1967

Nr.130 Recomandarea privind examinarea plângerilor în cadrul întreprinderii în vederea 
soluţionării acestora, 1967

Nr.134 Recomandarea privind îngrijirile medicale și indemnizaţiile de boală, 1969

Nr.144 Recomandarea privind protecţia împotriva riscurilor de intoxicare datorate benzenului, 197l

Nr.146 Recomandarea privind vârsta minimă de încadrare în muncă, 1973

Nr.147 Recomandarea privind prevenirea și combaterea riscurilor profesionale cauzate de 
substanţe și agenţi cancerigeni, 1974

Nr.169 Recomandarea privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1984

Nr.189 Recomandarea privind condiţiile generale de stimulare a creării de locuri de muncă în 
întreprinderile mici și mijlocii, 1998
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Nr.190 Recomandarea privind interzicerea celor mai grave forme de ale muncii copiilor și acţiunea 
imediată în vederea eliminării lor, 1999

Nr.194  Recomandarea privind Lista bolilor profesionale și înregistrarea și notificarea accidentelor 
și bolilor profesionale, 2002

Nr.195 Recomandarea privind Dezvoltarea Resurselor Umane: educaţie, formare și învăţare pe tot 
parcursul vieţii, 2004

Nr.156 Recomandarea privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor profesionale în mediul de 
lucru (poluarea aerului, zgomot și vibraţii), 1977

Nr.163 Recomandarea privind promovarea negocierii colective, 1981

Nr.164 Recomandarea privind securitatea și sănătatea lucrătorilor și a mediului de lucru, 1981

Nr.165 Recomandarea privind egalitatea de șanse și tratament între bărbaţi și femei: lucrători 
având responsabilităţi familiale, 1981

Nr.166 Recomandarea privind încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului 
(concediere), 1982

Nr.171 Recomandarea privind serviciile de sănătate în muncă, 1985

Nr.172 Recomandarea privind siguranţa în folosirea azbestului, 1986

Nr.175 Recomandarea privind sănătatea și securitatea în construcţii, 1988

Nr.176 Recomandarea privind promovarea ocupării forţei de muncă și protecţia împotriva 
șomajului, 1988

Nr.177 Recomandarea privind siguranţa în utilizarea de produse chimice la locul de muncă, 1990

Nr.180  Recomandarea privind protecţia creanţelor lucrătorilor în caz de insolvabilitate a 
angajatorului lor, 1992

Nr.181  Recomandarea privind prevenirea accidentelor industriale majore, 1993

Nr.183 Recomandarea privind securitatea și sănătatea în mine, 1995

Nr.192 Recomandarea privind securitatea și sănătatea în agricultură, 2001
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O serie de alte instrumente ale OIM au fost recunoscute de către organismul de conducere al OIM ca fiind 
relevante în contextul crizei. Grupul Lucrătorilor și ACTRAV consideră că ratificarea și punerea în aplicare 
a standardelor cuprinse aici, precum și promovarea integrală a altor instrumente este în conformitate cu 
obiectivele Declaraţiei privind companiile multinaţionale și acestea ar trebui incluse în revizuirile viitoare: 

C. 81 Convenţia privind Inspecţia Muncii, 1947

C.129 Convenţia privind Inspecţia Muncii (în agricultură), 1969

C.144 Convenţia privind privind Consultarea Tripartită, 1976

C. 94 Convenţia privind Clauzele de muncă (contractele publice), 1949

C. 95  Convenţia privind Protecţia Salariilor, 1949

C. 97 Convenţia privind Migraţia pentru ocuparea forţei de muncă (revizuită), 1949

C. 102  Convenţia privind Securitatea Socială, 1952

C. 131  Convenţia privind fixarea salariilor minime, 1970

C. 143  Convenţia privind lucrătorii migranţi (dispoziţii complementare), 1975

C. 175  Convenţia privind munca cu timp parţial (part-time), 1994

C. 177  Convenţia privind munca la domiciliu, 1996

C. 183  Convenţia privind privind protecţia maternităţii, 2000

C. 113 Convenţia privind examenul medical al pescarilor, 1959

MLC  Convenţia privind munca în domeniul maritim, 2006

R. 198  Recomandarea privind raporturile de muncă, 2006

C. 187  Convenţia privind cadrul promoţional pentru sănătate și securitate la locul de muncă, 2006

C. 188 Convenţia privind munca în domeniul pescuitului, 2007

R. 200 Recomandarea privind HIV și SIDA, 2010

Declaraţia privind justiţia socială Declaraţia privind justiţia socială pentru 
    o globalizare echitabilă, 2008

GJP Pactul Global pentru ocuparea forţei de muncă, 2009.
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INtRodUCeRe

Activităţile companiilor multinaţionale (CMN) au provocat discuţii intense în anii 1960 și 1970  care au 
condus la elaborarea unor instrumente internaţionale pentru stabilirea unor reguli de conduită și definirea 
modului de relaţionare a acestora cu ţările gazdă, în principal în ţările în curs de dezvoltare. Aspectele 
legate de activităţile acestor companii sunt legate de muncă și politici sociale. Munca Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii în vederea stabilirii unor linii directoare internaţionale în sfera sa de competenţă 
a dus, în 1977, la adoptarea de către Consiliul de Administraţie al OIM a Declaraţiei Tripartite de Principii 
privind companiile multinaţionale și politica socială (Declaraţia privind CMN).

Principiile prevăzute în acest instrument universal oferă orientări pentru companiile multinaţionale, 
guverne, patronate și sindicate în domenii precum ocuparea forţei de muncă, formare profesională, 
condiţii de muncă și de viaţă, relaţii profesionale. Dispoziţiile sale sunt întărite de anumite convenţii și 
recomandări internaţionale referitoare la muncă, pe care partenerii sociali sunt îndemnaţi să le aibă în 
vedere și să le aplice în cea mai mare măsură posibilă. Adoptarea Declaraţiei OIM privind principiile și 
drepturile fundamentale în muncă și urmarea acesteia, din 1998, au subliniat importanţa convenţiilor 
fundamentale în realizarea obiectivelor OIM și în consecinţă, Declaraţia privind CMN ia în considerare 
obiectivele Declaraţiei din 1998.

Astăzi, rolul predominant al companiilor multinaţionale în procesul de globalizare economică și 
socială face ca aplicarea principiilor Declaraţiei privind companiile multinaţionale să fie la fel de utilă și 
necesară ca în momentul adoptării acesteia. Pe măsură ce se intensifică eforturile de a atrage și de a 
stimula investiţiile străine directe în multe părţi ale lumii, părţile interesate au o nouă oportunitate de a se 
lăsa inspirate de principiile Declaraţiei pentru îmbunătăţirea efectelor pozitive a activităţilor companiilor 
multinaţionale în domeniul social și al muncii.

OIM realizează sondaje periodice pentru a monitoriza punerea în aplicare a Declaraţiei de către 
companiile multinaţionale, guverne și organizaţii ale angajatorilor și lucrătorilor. Un rezumat și o 
analiză a răspunsurilor primite sunt înaintate Consiliului de Administraţie al OIM pentru dezbatere. 
Aceste documente, precum și alte informaţii și publicaţii referitoare la cercetări privind companiile 
multinaţionale și politici sociale sunt disponibile prin intermediul site-ului http://www.ilo.org

În cazul unui dezacord cu privire la aplicarea Declaraţiei, părţile, printr-o procedura instituită în 
1981, pot depune o cerere la OIM pentru o interpretare a sensului dispoziţiilor acesteia. Textul acestei 
proceduri este anexat pentru informare. Asistenţă și consiliere în ceea ce privește depunerea de cereri de 
interpretare pot fi obţinute de la Biroul Internaţional al Muncii.

Acest instrument stabilește principii de politică socială într-o sferă de activitate sensibilă și extrem 
de complexă. Aderarea la principiile Declaraţiei a tuturor părţilor implicate ar contribui la un climat mai 
favorabil pentru creștere economică și dezvoltare socială.

iv
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Organizaţia Internaţională a Muncii

DECLARAŢIA TRIPARTITĂ DE PRINCIPII PRIVIND COMPANIILE 
MULTINAŢIONALE ȘI POLITICA SOCIALĂ 

(adoptată de Consiliul de Administraţie al Organizaţiei Internaţionale a Muncii în Sesiunea 204 
(Geneva, noiembrie 1977), cu amendamentele aduse de Consiliu în sesiunea 279 

(Geneva, noiembrie 2000) și în sesiunea 295 (martie 2006))

Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii;
Reamintind că Organizaţia Internaţională a Muncii se ocupă de mai mulţi ani de anumite probleme 

sociale legate de activităţile companiilor multinaţionale;
Constatând în special că diferite comitete industriale, conferinţe regionale, precum și Conferinţa 

Internaţională a Muncii au solicitat Consiliului de Administraţie, de la mijlocul anilor 1960, măsuri 
adecvate în domeniul companiilor multinaţionale și politicii sociale;

Fiind informat cu privire la activităţile altor organisme internaţionale, în special ale Comisiei ONU 
pentru Corporaţii Transnaţionale și ale Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

Considerând că OIM, cu structura sa unică tripartită, competenţa sa, precum și experienţa sa 
îndelungată în domeniul social, trebuie să joace un rol esenţial în elaborarea principiilor de orientare 
pentru guverne, organizaţii ale lucrătorilor și angajatorilor, precum și pentru companiile multinaţionale;

Reamintind că a convocat o reuniune tripartită de experţi privind relaţia dintre companiile 
multinaţionale și politica socială, în 1972, care a recomandat un program al OIM de cercetare și de 
studiu, precum și o reuniune consultativă tripartită cu privire la relaţia dintre companiile multinaţionale 
și politica socială, în 1976, cu scopul de a revizui programului OIM de cercetare și pentru a sugera OIM 
măsuri adecvate în domeniul social și al muncii;

Având în vedere deliberările Conferinţei Mondiale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
A decis ulterior înfiinţarea unui grup tripartit pentru a pregăti un Proiect de Declaraţie Tripartită 

de Principii care să acopere toate domeniile de interes ale OIM referitoare la aspectele sociale ale 
activităţilor companiilor multinaţionale, inclusiv crearea de locuri de muncă în ţările în curs de 
dezvoltare, ţinând cont, totodată, de recomandările făcute de Adunarea consultativă tripartită ce a avut 
loc în 1976;

A decis, de asemenea, să convoace din nou Adunarea Consultativă Tripartită pentru a analiza 
Proiectul Declaraţiei de Principii elaborat de grupul tripartit;

După ce a examinat Raportul și Proiectul Declaraţiei de Principii care i-au fost prezentate din nou de 
către Adunarea Consultativă Tripartită;

Aprobă următoarea Declaraţie, care poate fi citată ca Declaraţia Tripartită de Principii privind 
Companiile Multinaţionale și Politica Socială, adoptată de Consiliul de administraţie al Biroului 
Internaţional al Muncii și invită guvernele statelor membre ale OIM, organizaţiile angajatorilor și ale 
lucrătorilor interesate, precum și companiile multinaţionale care operează pe teritoriul lor să respecte 
principiile conţinute în această Declaraţie.

1. Companiile multinaţionale joacă un rol important în economiile celor mai multe ţări și în relaţiile 
economice internaţionale. Acest lucru este de interes tot mai mare atât pentru guverne cât și pentru 
angajatori și lucrători și respectiv, pentru organizaţiile acestora. Prin investiţii directe internaţionale 
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și alte mijloace, astfel de întreprinderi pot aduce beneficii substanţiale ţărilor de origine și ţărilor 
gazdă, contribuind la utilizarea mai eficientă a capitalului, tehnologiei și forţei de muncă.  În cadrul 
politicilor de dezvoltare stabilite de către guverne, aceste întreprinderi pot aduce, de asemenea, o 
contribuţie importantă la promovarea bunăstării economice și sociale, la îmbunătăţirea nivelului de trai 
și satisfacerea nevoilor de bază, la crearea de oportunităţi de angajare, atât direct cât și indirect. Ele 
pot contribui și la respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de asociere, în 
întreaga lume. Pe de altă parte, progresele înregistrate de companiile multinaţionale pentru organizarea 
operaţiunilor lor dincolo de cadrul naţional pot conduce la concentraţii abuzive de putere economică, 
generând conflicte în raport cu obiectivele politicii naţionale și cu interesul lucrătorilor. În plus, 
complexitatea companiilor multinaţionale și dificultatea de a percepe în mod clar diversitatea structurilor, 
operaţiunilor și politicilor acestora uneori suscită îngrijorare, fie în ţările de origine fie în ţările gazdă sau 
în ambele.

2. Scopul acestei Declaraţii tripartite de principii este de a încuraja contribuţia pozitivă pe care 
companiile multinaţionale o pot aduce pentru progresul economic și social, precum și de a minimiza și a 
rezolva dificultăţile pe care le pot genera diferite operaţiuni ale lor, ţinând cont de rezoluţiile Organizaţiei 
Naţiunilor Unite care preconizează instaurarea unei noi ordini economice internaţionale și de iniţiative 
precum Pactul Global și Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, adoptate, în consecinţă, în cadrul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Acest obiectiv va fi înlesnit de legi și politici, măsuri și acţiuni adecvate, adoptate de guverne, 
precum și de cooperare între guverne și organizaţii ale angajatorilor și lucrătorilor din toate ţările. 

4. Principiile enunţate în această Declaraţie sunt recomandate guvernelor, organizaţiilor 
angajatorilor și lucrătorilor din ţările de origine și din ţările gazdă, precum și companiilor multinaţionale.

5. Aceste principii sunt menite să ghideze guvernele, organizaţiile angajatorilor și lucrătorilor și 
companiile multinaţionale în luarea unor măsuri și acţiuni și în adoptarea unor astfel de politici sociale, 
inclusiv cele bazate pe principiile prevăzute în Constituţie și în convenţiile și recomandările relevante ale 
OIM, care ar favoriza progresul social.

6. Pentru a servi scopului său, această Declaraţie nu are nevoie de o definiţie juridică precisă a 
companiilor multinaţionale. Acest paragraf este menit să faciliteze înţelegerea Declaraţiei, nu să ofere 
o astfel de definiţie. Companiile multinaţionale includ întreprinderi, indiferent dacă acestea sunt în 
proprietate publică, mixtă sau privată, care deţin în proprietate sau controlează producţia, distribuţia, 
servicii sau alte mijloace în afara ţării în care au baza.  Gradul de autonomie a entităţilor din cadrul 
companiilor multinaţionale în raport cu celelalte variază mult de la o astfel de companie la alta, în 
funcţie de natura legăturilor dintre aceste entităţi și domeniile lor de activitate și având în vedere marea 
diversitate în forma de proprietate, în mărime, în natura și localizarea operaţiunilor companiilor în cauză.  
Dacă nu se specifică altfel, termenul de “companie multinaţională” este folosit în această declaraţie 
pentru a desemna diferitele entităţi (societăţi-mamă, entităţi locale, ambele sau organizaţia ca un întreg), 
în funcţie de împărţirea responsabilităţilor între acestea, în speranţa că vor coopera și își vor furniza 
asistenţă, după caz, pentru a facilita respectarea principiilor prevăzute în Declaraţie.

7. Această Declaraţie stabilește principii în domeniile ocupării forţei de muncă, formării, condiţiilor 
de muncă și de viaţă și al relaţiilor industriale, recomandate guvernelor, organizaţiilor patronale și ale 
lucrătorilor și companiilor multinaţionale spre a fi respectate pe bază de voluntariat. Prevederile sale nu 
vor limita sau afecta obligaţiile care decurg din ratificarea oricărei convenţii OIM.
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POLITICILE GENERALE

8. Toate părţile implicate de această Declaraţie trebuie să respecte drepturile suverane ale statelor, 
să respecte legile și reglementările naţionale, să ţină cont de practicile locale și să respecte standardele 
internaţionale relevante. Acestea trebuie să respecte Declaraţia Universală a Drepturilor Omului și 
Pactele Internaţionale corespunzătoare adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
precum și Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii și principiile sale conform cărora libertatea de 
expresie și de asociere sunt esenţiale pentru progresul susţinut. Părţile în cauză trebuie să contribuie la 
realizarea Declaraţiei OIM privind principiile și drepturile fundamentale de muncă și a Urmării acesteia, 
adoptate în 1998. Trebuie să respecte, de asemenea, angajamentele pe care și le-au asumat în mod 
liber, în conformitate cu legislaţia naţională și obligaţiile internaţionale acceptate.

9. Guvernele statelor care încă nu au ratificat Convenţiile nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138 și 
182 sunt îndemnate să facă acest lucru și în orice caz, să aplice, în cea mai mare măsură posibilă, prin 
intermediul politicilor lor naţionale, principiile cuprinse în acestea și în Recomandările nr. 35, 90, 111, 
119, 122, 146, 169, 189 și 1901. Fără a aduce atingere obligaţiei guvernelor de a asigura respectarea 
Convenţiilor pe care le-au ratificat, în ţările în care Convenţiile și Recomandările citate în prezentul 
paragraf nu sunt respectate, toate părţile trebuie să se inspire din acestea pentru îndrumare în politica 
lor socială.

10. Companiile multinaţionale trebuie să ia în considerare pe deplin obiectivele politicii generale 
stabilite de ţările în care își desfășoară activitatea. Activităţile lor trebuie să fie în armonie cu priorităţile 
de dezvoltare, precum și cu structurile și obiectivele sociale din ţara în care își desfășoară activitatea. În 
acest sens, trebuie să aibă loc consultări între companiile multinaţionale, guverne și, ori de câte ori este 
cazul, organizaţiile naţionale patronale și sindicale interesate.

11. Principiile prevăzute în această Declaraţie nu urmăresc să introducă sau să menţină inegalităţi 
de tratament între companiile multinaţionale și cele naţionale. Ele reflectă bunele practici pentru toate 
companiile. Ori de câte ori principiile acestei Declaraţii sunt relevante pentru ambele, atât companiile 
multinaţionale cât și cele naţionale trebuie să fie supuse acelorași așteptări în ceea ce privește conduita 
lor, în general și practicile lor sociale, în special.

12. Guvernele din ţările de origine trebuie să promoveze bunele practici sociale, în conformitate 
cu această Declaraţie de principii, având în vedere legislaţia socială și cea a muncii, reglementările și 
practicile din ţările gazdă, precum și standardele internaţionale relevante. Ambele guverne, atât cel din 
ţara gazdă cât și cel din ţara de origine trebuie să fie pregătite să aibă consultări, ori de câte ori este 
nevoie, la iniţiativa oricăruia.

3

1 Convenţia (nr. 29) privind munca forţată sau obligatorie, Convenţia (nr. 87) privind libertatea sindicală și protecţia dreptului sindical, Con-
venţia (nr. 98) privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă; Convenţia (nr. 100) privind egalitatea de remuner-
are a forţei de muncă masculine și feminine, pentru o muncă de valoare egală; Convenţia (nr. 105) privind abolirea muncii forţate, Convenţia 
(nr. 111) privind discriminarea în domeniul forţei de muncă și al exercitării profesiei , Convenţia (nr. 122) privind politica de ocupare a forţei 
de muncă, Convenţia (nr. 138) privind vârsta minimă de încadrare în muncă, Convenţia (nr. 182) privind interzicerea celor mai grave forme 
ale muncii copilului și acţiune imediată în vederea eliminării lor; Recomandarea (nr. 35) cu privire la constrângerea indirectă a muncii; 
Recomandarea (nr. 90) privind egalitatea de remunerare pentru forţa de muncă masculină și feminină, pentru o muncă de valoare egală; 
Recomandarea (nr. 111) privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și exercitării profesiei; Recomandarea (nr. 119) 
cu privire la încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului; Recomandarea (nr. 122) privind politica de ocupare a forţei de 
muncă; Recomandarea (nr. 146) privind vârsta minimă de încadrare în muncă; Recomandarea (nr. 169) privind politica de ocupare a forţei 
de muncă; Recomandarea (nr 189) privind condiţiile generale de stimulare a creării de locuri de muncă în întreprinderile mici și mijlocii; 
Recomandarea (nr. 190) privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acţiunea imediată în vederea eliminării lor.
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OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Promovarea ocupării forţei de muncă

13. În vederea stimulării creșterii și dezvoltării economice, ridicării nivelului de trai, îndeplinirii 
nevoilor forţei de muncă și contracarării șomajului și sub-ocupării, guvernele trebuie să declare și să 
urmărească, ca un obiectiv major, o politică activă menită să promoveze ocuparea profesională completă, 
productivă și aleasă în mod liber2. 

14. Acest lucru este deosebit de important în cazul guvernelor ţărilor gazdă din zone în curs de 
dezvoltare ale lumii, în care problemele legate de șomaj și sub-ocupare sunt printre cele mai grave. În 
acest sens, trebuie avute în vedere concluziile generale adoptate de Conferinţa Mondială Tripartită privind 
ocuparea forţei de muncă, distribuţia venitului, progresului social și diviziunea internaţională a muncii 
(Geneva, iunie 1976)3, precum și Agenda globală pentru ocuparea forţei de muncă (Geneva, martie 2003)4.

15. Paragrafele 13 și 14 de mai sus trasează cadrul în care trebuie să se acorde atenţia cuvenită, 
atât în ţara de origine cât și în ţara gazdă, impactului pe care îl au companiile multinaţionale asupra 
ocupării forţei de muncă.

16. Companiile multinaţionale, în special atunci când își desfășoară activitatea în ţări în curs de 
dezvoltare, trebuie să depună eforturi pentru a crește oportunităţile și standardele de ocupare a forţei de 
muncă, luând în considerare politicile de ocupare și obiectivele guvernelor, precum și securitatea ocupării 
forţei de muncă și dezvoltarea pe termen lung a companiei.

17. Înainte de a-și porni operaţiunile, companiile multinaţionale trebuie, ori de câte ori este cazul, să 
consulte autorităţile competente și organizaţiile naţionale patronale și sindicale, în scopul de a menţine 
planurile privind forţă de muncă, pe cât posibil, în armonie cu politicile naţionale de dezvoltare socială. 
O astfel de consultare, ca și în cazul întreprinderilor naţionale, trebuie să continue între întreprinderile 
multinaţionale și toate părţile interesate, inclusiv organizaţiile lucrătorilor.

18. Companiile multinaţionale trebuie să acorde prioritate ocupării forţei de muncă, dezvoltării 
profesionale, promovării și avansării resortisanţilor din ţara gazdă, la toate nivelurile, în colaborare, după 
caz, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor angajaţi de către acestea sau cu organizaţii ale acestora și cu 
autorităţile guvernamentale.

19. Companiile multinaţionale, atunci când investesc în ţările în curs de dezvoltare, trebuie să aibă 
în vedere importanţa utilizării tehnologiilor care generează locuri de muncă, atât direct, cât și indirect. 
În măsura permisă de natura procesului și de condiţiile predominante din sectorul economic în cauză, 
acestea trebuie să adapteze tehnologii la nevoile și caracteristicile ţărilor gazdă. De asemenea, acestea 
trebuie, acolo unde este posibil, să ia parte la dezvoltarea de tehnologii adecvate în ţările gazdă.

20. Pentru a promova ocuparea forţei de muncă în ţările în curs de dezvoltare, în contextul unei 
economii mondiale în expansiune, companiile multinaţionale, ori de câte ori este posibil, ar trebui să 
ia în considerare încheierea de contracte cu întreprinderile naţionale pentru fabricarea de piese și 
echipamente, utilizarea materiilor prime locale și promovarea progresivă a prelucrării locale a materiilor 
prime. Astfel de acorduri nu ar trebui să fie utilizate de către companiile multinaţionale pentru a evita 
responsabilităţile cuprinse în principiile acestei Declaraţii.

4

2 Convenţia (nr. 122) și Recomandarea (nr. 122) privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964; Recomandarea (nr. 169) privind politica de 
ocupare a forţei de muncă (prevederi adiţionale),1984 și Recomandarea (nr. 189) privind condiţiile generale de stimulare a creării locurilor 
de muncă în întreprinderile mici și mijlocii. 1988.

3 OIM, Conferinţa Mondială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Geneva, 4-17 iunie 1976.
4 Agenda Globală OIM pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2003, OIM, Geneva.
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Egalitatea de șanse și de tratament

21. Toate guvernele trebuie să urmărească politici destinate să promoveze egalitatea de șanse și de 
tratament în ocuparea forţei de muncă, cu scopul de a elimina orice discriminare bazată pe rasă, culoare, 
sex, religie, opinie politică, origine naţională sau socială5.

22. Companiile multinaţionale trebuie să fie ghidate de acest principiu general de-a lungul 
operaţiunilor lor, fără a aduce atingere măsurilor prevăzute la paragraful 18 sau politicilor 
guvernamentale menite să corecteze modele istorice de discriminare și prin urmare, să extindă 
egalitatea de șanse și de tratament în sfera ocupării forţei de muncă6. În consecinţă, companiile 
multinaţionale ar trebui să facă din calificări, competenţă și experienţă criterii de bază pentru recrutare, 
plasare, formare și perfecţionare a personalului lor la toate nivelurile.

23. Guvernele nu trebuie să solicite sau să încurajeze companiile multinaţionale să practice 
discriminarea bazată pe oricare dintre caracteristicile menţionate la paragraful 21.  Sunt încurajate să 
furnizeze, atunci când este cazul, orientare continuă în scopul evitării unor astfel de discriminări la locul 
de muncă.

Securitatea ocupării forţei de muncă

24. Guvernele trebuie să studieze cu atenţie impactul companiilor multinaţionale asupra ocupării 
forţei de muncă în diferite sectoare industriale. Guvernele, precum și companiile multinaţionale, în toate 
ţările, trebuie să ia măsuri adecvate pentru a face faţă repercusiunilor activităţilor acestor companii 
asupra ocupării forţei de muncă și pieţei muncii.

25. Companiile multinaţionale, la fel ca și cele naţionale, trebuie să se străduiască să asigure, prin 
planificarea activă a forţei de muncă, locuri de muncă stabile pentru angajaţii lor și să respecte obligaţiile 
negociate în mod liber cu privire la stabilitatea ocupării forţei de muncă și securitate socială.  Având în 
vedere flexibilitatea de care se bucură companiile multinaţionale, acestea trebuie să încerce să-și asume 
un rol de lider în promovarea siguranţei ocupării forţei de muncă, în special în ţările în care încetarea 
activităţii lor ar putea să accentueze șomajul pe termen lung.

26. Companiile multinaţionale care intenţionează să facă schimbări în operaţiunile lor (inclusiv 
cele care rezultă din fuziuni, preluări sau transferuri de producţie), care ar putea avea efecte majore 
asupra ocupării forţei de muncă, ar trebui să ofere o notificare rezonabilă cu privire la aceste modificări 
autorităţilor guvernamentale, reprezentanţilor lucrătorilor lor și organizaţiilor acestora, astfel încât 
implicaţiile să poată fi examinate în comun, iar consecinţele defavorabile să fie atenuate în cea mai mare 
măsura posibilă. Acest lucru este deosebit de important în cazul închiderii unei entităţi care implică 
concedieri colective.

27. Procedurile de concediere arbitrare trebuie să fie evitate7.
28. Guvernele, în colaborare cu companiile multinaţionale și cu cele naţionale, trebuie să ofere sub 

o formă sau alta protecţia veniturilor pentru lucrătorii al căror contract de muncă a încetat8.

5

5 Convenţia (Nr. 111) și Recomandarea (nr. 111) privind discriminarea în domeniul forţei de muncă și exercitării profesiei, 1958; Convenţia (nr. 
100) și Recomandarea (nr. 90) privind egalitatea de remunerare pentru bărbaţi și femei, pentru o muncă de valoare egală, 1951.

6 A se vedea cele două Coduri de Practică ale OIM: HIV / SIDA și lumea muncii, Cod de Practică al OIM, 2001, OIM, Geneva; Gestionarea handi-
capurilor la locul de muncă, Cod de Practică al OIM, 2002, OIM, Geneva.

7 Recomandarea (nr. 119) privind încetarea relaţiilor de muncă la iniţiativa angajatorului, 1963.
8 Ibid.
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FORMARE
 
29. Guvernele, în colaborare cu toate părţile interesate, trebuie să elaboreze politici naţionale de 

formare și orientare profesională, în strânsă legătură cu sfera ocupării forţei de muncă9. Acesta este 
cadrul în care întreprinderile multinaţionale trebuie să își continue politicile de formare.

30. În cursul desfășurării operaţiunilor lor, companiile multinaţionale trebuie să se asigure că 
angajaţii lor din ţara gazdă beneficiază, la toate nivelurile, de formarea corespunzătoare pentru a satisface 
nevoile întreprinderii, dar și politicile de dezvoltare ale ţării. O astfel de formare ar trebui, în măsura în 
care este posibil, să dezvolte competenţe utile generale și să promoveze oportunităţi de carieră. Această 
responsabilitate ar trebui să fie efectuată, după caz, în colaborare cu autorităţile ţării respective, cu 
organizaţiile patronale și sindicale și cu instituţiile competente locale, naţionale sau internaţionale.

31. Companiile multinaţionale care își desfășoară activitatea în ţări în curs de dezvoltare ar trebui 
să participe, împreună cu companiile naţionale, în programe, inclusiv fonduri speciale, încurajate de 
guvernele ţării gazdă și sprijinite de organizaţii patronale și sindicale.  Aceste programe ar trebui să 
aibă scopul de a încuraja formarea și dezvoltarea competenţelor, precum și furnizarea de orientare 
profesională și ar trebui să fie administrate în comun de către părţile care le susţin. Ori de câte ori este 
posibil, companiile multinaţionale ar trebui să furnizeze, cu titlu de contribuţie la dezvoltarea naţională, 
servicii și personal de formare calificat pentru a ajuta la implementarea programelor de formare 
profesională organizate de către guverne. 

32. Companiile multinaţionale, în cooperare cu guvernele și în măsura în care este posibil, pentru 
a nu obstrucţiona funcţionarea eficientă a companiei, ar trebui să ofere oportunităţi în cadrul companiei 
ca un întreg, pentru a extinde experienţa cadrelor de conducere locale, în domeniile adecvate, cum ar fi 
relaţiile de muncă.

CONDIŢII DE MUNCĂ ȘI DE VIAŢĂ

Salarii, beneficii și condiţii de muncă 

33. Salariile, beneficiile și condiţiile de muncă oferite de companiile multinaţionale nu trebuie să fie 
mai puţin favorabile pentru lucrători decât cele acordate de angajatori comparabili din ţara în cauză.

34. Când companiile multinaţionale operează în ţări în curs de dezvoltare, unde s-ar putea să nu fie 
angajatori comparabili, ar trebui să asigure cele mai bune salarii, beneficii și condiţii de muncă posibile în 
cadrul politicilor guvernamentale10. Acestea ar trebui să fie legate de situaţia economică a întreprinderii, 
dar să fie cel puţin suficiente pentru a satisface nevoile de bază ale lucrătorilor și familiilor acestora.  În 
cazul în care companiile multinaţionale oferă lucrătorilor facilităţi de bază, cum ar fi locuinţă, îngrijire 
medicală sau alimente, aceste facilităţi trebuie să fie la un bun nivel11.

35. Guvernele, în special cele din ţările în curs de dezvoltare, trebuie să încerce să adopte măsuri 
adecvate pentru a se asigura că grupurile cu venituri mai mici și zonele mai puţin dezvoltate beneficiază 
cât mai mult posibil de activităţile companiilor multinaţionale.

6

9 Convenţia (nr. 142) privind dezvoltarea resurselor umane și Recomandarea (nr. 195) privind dezvoltarea resurselor umane: Educaţie, 
formare profesională și învăţare pe tot parcursul vieţii, amintind caracterul voluntar al conţinutului negocierii colective și nivelul la care se 
poartă negocierea colectivă.

10 Recomandarea (nr. 116) privind reducerea orelor de lucru.
11 Recomandarea (nr. 194) privind lista bolilor profesionale și înregistrarea și notificarea accidentelor și bolilor profesionale. Convenţiile și 

recomandările OIM menţionate sunt enumerate în Catalogul Publicaţiilor OIM privind securitatea și sănătatea în muncă, ediţia 2000, OIM, 
Geneva.
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Vârsta minimă

36. Companiile multinaţionale, precum și cele naţionale, trebuie să respecte vârsta minimă de 
încadrare în muncă sau de lucru, pentru a asigura abolirea efectivă a muncii copiilor și trebuie să ia 
măsuri imediate și eficiente, în domeniul lor de competenţă, pentru a asigura de urgenţă interzicerea și 
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor12.

Siguranţă și sănătate

37. Guvernele trebuie să se asigure că atât companiile multinaţionale cât și cele naţionale oferă 
standarde adecvate în materie de siguranţă și sănătate angajaţilor. Acele guverne care încă nu au ratificat 
Convenţiile OIM privind protecţia utilajelor (nr. 119), radiaţiile ionizante (nr. 115), benzenul (nr. 136) și 
cancerul profesional (nr. 139) sunt îndemnate să aplice totuși, în măsura în care este posibil, principiile 
enunţate în aceste convenţii și în recomandările lor conexe (nr. 118, 114, 144 și 147). Lista bolilor 
profesionale, precum și codurile de practică și ghidurile privind siguranţa și sănătatea în muncă cuprinse 
în lista curentă de publicaţii OIM ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare13.

38. Companiile multinaţionale trebuie să menţină cele mai înalte standarde de siguranţă și 
sănătate, în conformitate cu cerinţele naţionale, având în vedere experienţa relevantă în cadrul 
companiei ca întreg, inclusiv cunoștinţe despre anumite riscuri. Acestea trebuie, de asemenea, să pună la 
dispoziţia reprezentanţilor lucrătorilor din companie și la cerere, autorităţilor competente și organizaţiilor 
sindicale și patronale din toate ţările în care își desfășoară activitatea, informaţii cu privire la standardele 
de sănătate și siguranţă aplicabile activităţilor locale, pe care le respectă în alte ţări. Ar trebui, mai 
ales, să facă cunoscute celor interesaţi orice pericole speciale și măsuri de protecţie corespunzătoare, 
asociate cu noi produse și procese.  La fel ca în cazul companiilor autohtone comparabile, companiile 
multinaţionale ar trebui să joace un rol important în examinarea cauzelor riscurilor în materie de 
siguranţă și sănătate în muncă și în aplicarea îmbunătăţirilor rezultate în cadrul companiei ca întreg.

39. Companiile multinaţionale trebuie să coopereze în activitatea organizaţiilor internaţionale 
preocupate de pregătirea și adoptarea standardelor internaţionale de sănătate de siguranţă.

40. În conformitate cu practica naţională, companiile multinaţionale trebuie să coopereze pe deplin 
cu autorităţile competente din domeniul sănătăţii și siguranţei în muncă, reprezentanţi ai lucrătorilor 
și organizaţiilor acestora, precum și cu organizaţiile de siguranţă și sănătate existente. Dacă este 
cazul, problemele legate de siguranţă și sănătate ar trebui să fie incluse în acordurile cu reprezentanţii 
lucrătorilor și organizaţiile lor.

RELAŢIILE DE MUNCĂ

41. Companiile multinaţionale trebuie să respecte, în materie de relaţii de muncă, standarde ce nu 
pot fi mai puţin favorabile decât cele respectate de către angajatori comparabili din ţara în cauză.

7

12 Convenţia nr 138, articolul 1; Convenţia nr. 182, articolul 1. 
13 Recomandarea (nr. 194) privind lista bolilor profesionale și înregistrarea și notificarea accidentelor și bolilor profesionale. Convenţiile și 

recomandările OIM menţionate sunt enumerate în Catalogul Publicaţiilor OIM privind securitatea și sănătatea în muncă, ediţia 2000, OIM, 
Geneva. A se vedea, de asemenea, <http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/publicat/index.htm.
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Libertatea de asociere sindicală și dreptul de organizare

42. Angajaţii companiilor multinaţionale, precum și cei ai companiilor naţionale ar trebui să 
beneficieze, fără deosebire, de dreptul de a înfiinţa și - numai sub rezerva normelor organizaţiei în cauză 
- de a se alătura organizaţiilor alese de ei înșiși, fără autorizare prealabilă14. Ei trebuie să beneficieze, de 
asemenea, de o protecţie adecvată împotriva actelor de discriminare anti-sindicală în raport cu locul lor 
de muncă15.

43. Organizaţiile care reprezintă companiile multinaţionale sau lucrătorii angajaţi  ai acestora 
trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror acte de ingerinţă a unora faţă de 
celelalte fie direct fie prin agenţii lor sau membri, în formarea, funcţionarea sau administrarea lor16.

44. Atunci când este cazul, în condiţiile locale, companiile multinaţionale trebuie să sprijine 
organizaţiile patronale reprezentative.

45. Guvernele, în cazul în care nu fac deja acest lucru, sunt îndemnate să aplice principiile 
Convenţiei nr 87, articolul 5, având în vedere importanţa, în raport cu companiile multinaţionale, de a 
permite organizaţiilor care reprezintă astfel de companii sau lucrătorii angajaţi de acestea de a se afilia la 
organizaţii internaţionale patronale și sindicale, la alegere.

46. În cazul în care guvernele ţărilor gazdă oferă stimulente speciale pentru a atrage investiţii 
străine, aceste stimulente nu trebuie să includă nici o limitare a libertăţii de asociere a lucrătorilor sau a 
dreptului de organizare și negociere colectivă.

47. Reprezentanţii lucrătorilor din companiile multinaţionale nu trebuie să fie împiedicaţi să se 
întâlnească pentru consultări și schimb de opinii între ei, cu condiţia ca funcţionarea operaţiunilor 
întreprinderii și procedurile normale care guvernează relaţiile cu reprezentanţii lucrătorilor și 
organizaţiile lor să nu fie prejudiciate.

48. Guvernele nu trebuie să limiteze intrarea reprezentanţilor organizaţiilor patronale și sindicale 
care provin din alte ţări și sunt invitaţi de organizaţiile locale sau naţionale în cauză în scopul consultării 
cu privire la probleme de interes reciproc, numai pe motiv că solicită intrarea în această capacitate.
                
Negocierea colectivă

49. Lucrătorii angajaţi de companiile multinaţionale trebuie să aibă dreptul, în conformitate cu 
legislaţia și practica naţională, să aibă organizaţii reprezentative alese de ei, recunoscute în scopul 
negocierii colective.

50. Trebuie luate măsuri adecvate condiţiilor naţionale, dacă este necesar, pentru a încuraja 
și promova dezvoltarea deplină și utilizarea procedurilor de negociere voluntară între organizaţiile 
patronale și cele sindicale sau organizaţii ale lucrătorilor, în vederea reglementării termenilor și 
condiţiilor de angajare prin contracte colective17.

51. Companiile multinaţionale, ca și companiile naţionale, trebuie să furnizeze reprezentanţilor 
lucrătorilor mijloacele necesare pentru a ajuta la realizarea unor contracte colective eficace18.

8

14 Convenţia nr. 87, articolul 2.
15 Convenţia nr. 98, articolul 1.1
16 onvenţia nr. 98, articolul 2.1
17 Convenţia nr. 98, articolul 4
18 Convenţia 18 (nr. 135) privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile care se acordă acestora, 1971.
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52. Companiile multinaţionale trebuie să permită reprezentanţilor autorizaţi ai lucrătorilor din 
aceste companii, în fiecare dintre ţările în care operează, să poarte negocieri cu reprezentanţi ai 
conducerii care sunt autorizaţi să ia decizii cu privire la aspectele în curs de negociere.

53. Companiile multinaţionale, în contextul negocierilor de bună credinţă cu reprezentanţii 
lucrătorilor cu privire la condiţiile de muncă, sau în timp ce lucrătorii își exercită dreptul de a se organiza, 
nu trebuie să ameninţe că vor recurge la posibilitatea de a face un transfer integral sau parţial a unei 
unităţi operaţionale în afara ţării în cauză, în scopul de a influenţa neloial aceste negocieri sau să 
obstrucţioneze exercitarea dreptului de organizare. De asemenea, nu trebuie să transfere lucrători din 
filialele lor din străinătate cu scopul de a submina negocierile de bună credinţă purtate cu reprezentanţii 
lucrătorilor sau exercitarea dreptului lucrătorilor de a se organiza.

54. Acordurile colective trebuie să includă prevederi pentru soluţionarea litigiilor care ar putea 
decurge din interpretarea și aplicarea acestora, precum și prevederi pentru asigurarea respectării 
reciproce a drepturilor și responsabilităţilor.

55. Companiile multinaţionale trebuie să furnizeze reprezentanţilor lucrătorilor informaţiile 
necesare pentru negocieri constructive cu entitatea în cauză și - în funcţie de legislaţia și practicile locale 
- trebuie să ofere, de asemenea și informaţii care să le permită să își facă o idee exactă și corectă cu 
privire la activitatea și rezultatele entităţii sau, acolo unde este cazul, a companiei ca întreg19. 

56. Guvernele trebuie să furnizeze reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, la cerere, în cazul 
în care legea și practica o permit, informaţii cu privire la sectoarele în care operează compania, care 
ar ajuta la stabilirea unor criterii obiective în procesul de negociere colectivă.  În acest context, atât 
companiile multinaţionale cât și cele naţionale ar trebui să răspundă constructiv guvernelor care le 
solicită informaţii relevante cu privire la operaţiunile lor.

                
Consultarea

57. În companiile multinaţionale și în cele naţionale, trebuie elaborate de comun acord, de către 
angajatori și lucrători și reprezentanţii acestora, sisteme care să cuprindă, în conformitate cu legislaţia și 
practicile naţionale, consultări periodice pe probleme de interes reciproc. Astfel de consultări nu trebuie 
să se substituie negocierilor colective20.

Examinarea reclamaţiilor

58. Companiile multinaţionale, precum și companiile naţionale trebuie să respecte dreptul 
angajaţilor de a li se analiza orice reclamaţie în conformitate cu următoarele prevederi: orice lucrător 
care, acţionând individual sau împreună cu alţi lucrători, consideră că are motive pentru a face o 
reclamaţie trebuie să aibă dreptul de a prezenta o astfel de reclamaţie fără a suferi din această cauză nici 
un fel de prejudiciu și de a i se analiza reclamaţia respectivă în conformitate cu procedura adecvată21. 
Acest lucru este deosebit de important atunci când companiile multinaţionale operează în ţări care 

9

19 Recomandarea (nr. 129) privind comunicarea între management și lucrători în cadrul întreprinderii, 1967.
20 Recomandarea (nr. 94) cu privire la consultare și cooperare între angajatori și lucrători, la nivelul întreprinderii; Recomandarea (nr. 129) 

privind comunicarea în cadrul întreprinderii.
21 Recomandarea (nr. 130) privind examinarea plângerilor în cadrul întreprinderii în vederea soluţionării acestora.
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nu respectă principiile Convenţiilor OIM referitoare la libertatea de asociere, dreptul de organizare și 
negociere colectivă, la discriminare, la munca copiilor și la munca forţată22.

Soluţionarea conflictelor de muncă

59. Companiile multinaţionale, precum și cele naţionale, împreună cu reprezentanţii și organizaţiile 
angajaţilor lor trebuie să încerce să instituie un mecanism de conciliere voluntară, adaptat condiţiilor 
naţionale, care să poată include prevederi privind arbitrajul voluntar, pentru a contribui la prevenirea 
și soluţionarea conflictelor de muncă între angajatori și angajaţi. Acest sistem de conciliere voluntară 
trebuie să includă o reprezentare egală a angajatorilor și lucrătorilor23.

Geneva, 28 martie 2006

10

22 Convenţia (nr. 29) privind munca forţată sau obligatorie, Convenţia (nr. 87) privind libertatea sindicală și protecţia dreptului sindical, 
Convenţia (nr. 98) privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și de negociere colectivă, Convenţia (nr. 100) privind egalitatea de 
remunerare a forţei de muncă masculine și feminine, pentru o muncă de valoare egală; Convenţia (nr. 105) privind abolirea muncii forţate, 
Convenţia (nr. 111) privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și al exercitării profesiei; Convenţia (nr. 138) privind vârsta 
minimă de încadrare în muncă, Convenţia (nr. 182) privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acţiunea imediată în 
vederea eliminării lor, Recomandarea (nr. 35) cu privire la constrângerea indirectă a muncii; Recomandarea (nr 90) privind egalitatea de 
remunerare pentru forţa de muncă feminină și masculină, pentru o muncă de valoare egală; Recomandarea (nr. 111) privind discriminarea 
în domeniul forţei de muncă și exercitării profesiei; Recomandarea (nr. 146) privind vârsta minimă de încadrare în muncă, și Recomandarea 
(nr.190) privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acţiunea imediată în vederea eliminării lor.

23 Recomandarea (nr. 92) cu privire la concilierea și arbitrajul voluntar.
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ANEXĂ

Lista convenţiilor și recomandărilor internaţionale de muncă menţionate în 
Declaraţia tripartită de principii privind Companiile multinaţionale și politica socială 

(adoptată de Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, în sesiunea 204 
(Geneva, noiembrie 1977), cu modificările ulterioare aduse în sesiunea 279 

(noiembrie 2000) și în sesiunea 295 (martie 2006))
 

CONVENŢII

Nr.29 Convenţia privind munca forţată sau obligatorie,1930

Nr.87 Convenţia privind libertatea sindicală și protecţia dreptului sindical, 1948

Nr.98 Convenţia privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă, 1949

Nr.100 Convenţia privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină și a mâinii de lucru 
feminină, pentru o muncă de valoare egală, 1951

Nr.105 Convenţia privind abolirea muncii forţate, 1957

Nr.110 Convenţia privind regimul aplicabil lucrătorilor de pe plantaţii, 1958

Nr.111 Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și exercitării 
profesiei, 1958

Nr.115 Convenţia privind protecţia lucrătorilor împotriva radiaţiilor ionizante, 1960

Nr.119 Convenţia privind protecţia utilajelor, 1963

Nr.122 Convenţia privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964

Nr.130 Convenţia privind îngrijirile medicale și indemnizaţiile de boală,1969

Nr.135 Convenţia privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile care 
se acordă acestora, 1971

Nr.136 Convenţia privind protecţia contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului, 1971

Nr.138 Convenţia privind vârsta minimă de încadrare în muncă, 1973

Nr.139 Convenţia privind prevenirea și combaterea riscurilor profesionale cauzate de substanţe și 
agenţi cancerigeni, 1974

Nr.142 Convenţia privind orientarea profesională și formarea profesională în dezvoltarea 
resurselor umane, 1975

Nr.182 Convenţia privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copilului și acţiunea 
imediată în vederea eliminării lor, 1999

11
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RECOMANDĂRI

Nr. 35 privind constrângerea indirectă a muncii, 1930

Nr. 69 privind îngrijirea medicală, 1944

Nr. 90 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină și a mâinii de lucru feminină, 
pentru o muncă de valoare egală, 1951

Nr. 92 privind concilierea și arbitrajul voluntar, 1951

Nr. 94 privind consultarea și cooperarea între angajatori și lucrători, 1952

Nr. 110 privind regimul aplicabil lucrătorilor de pe plantaţii, 1958

Nr. 111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și exercitării profesiei, 1958

Nr. 114 privind protecţia lucrătorilor împotriva radiaţiilor ionizante, 1960

Nr. 115 privind locuinţele lucrătorilor, 1961

Nr. 116 privind reducerea orelor de lucru, 1962

Nr. 118 privind protecţia utilajelor, 1963

Nr. 119 privind încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului (concedierea), 1963

Nr. 122 privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964

Nr. 129 privind comunicarea între management și lucrători în cadrul întreprinderii, 1967

Nr. 130 privind examinarea plângerilor în cadrul întreprinderii în vederea soluţionării acestora, 1967

Nr. 134 privind îngrijirile medicale și indemnizaţiile de boală, 1969

Nr. 144 protecţia împotriva riscurilor de intoxicare datorate benzenului, 1971

Nr. 146 privind vârsta minimă de încadrare în muncă, 1973

Nr. 147 privind prevenirea și combaterea riscurilor profesionale cauzate de substanţe și agenţi 
cancerigeni, 1974

Nr. 169 privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1984

Nr. 189 privind condiţiile generale de stimulare a creării de locuri de muncă în întreprinderile mici 
și mijlocii, 1998

Nr. 190 privind interzicerea celor mai grave forme de ale muncii copiilor și acţiunea imediată în 
vederea eliminării lor, 1999

Nr. 194 privind Lista bolilor profesionale și înregistrarea și notificarea accidentelor și bolilor 
profesionale, 2002

Nr. 195 privind Dezvoltarea Resurselor Umane: educaţie, formare și învăţare pe tot parcursul vieţii, 2004

12
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ADDENDUM I

Lista convenţiilor și recomandărilor internaţionale ale muncii adoptate, începând din 1977, 
care conţin prevederi relevante pentru Declaraţia tripartită de principii privind 

Companiile multinaţionale și politica socială

(adoptată de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, la sesiunea sa 238 
(Geneva, noiembrie 1987), cu modificările ulterioare, din sesiunea 264 (Geneva, noiembrie 1995), 

sesiunea 279 (Geneva, noiembrie 2000) și sesiunea 295
(Geneva, martie 2006))

 

O serie de convenţii și recomandări internaţionale ale muncii care conţin prevederi relevante pentru 
Declaraţie sunt menţionate atât în notele de subsol ale Declaraţie, cât și într-o anexă. Aceste note de 
subsol nu afectează sensul prevederilor Declaraţiei la care se referă și ar trebui să fie văzute ca trimiteri 
la instrumente relevante adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii în domeniile respective, care au 
ajutat la conturarea prevederilor Declaraţiei.

De la adoptarea Declaraţiei de către Consiliul de administraţie, la 16 noiembrie 1977, Conferinţa 
Internaţională a Muncii a adoptat noi convenţii și recomandări. Textul de mai jos reprezintă o consolidare 
a listelor de convenţii și recomandări adoptate începând cu anul 1977 (inclusiv cele adoptate în iunie 
1977), care conţin dispoziţiile relevante pentru Declaraţie. Ca și notele de subsol incluse în Declaraţie la 
data adoptării sale, aceste noi referinţe nu afectează sensul prevederilor Declaraţiei.

În conformitate cu caracterul voluntar al Declaraţiei, toate dispoziţiile sale, fie derivate din 
convenţiile și recomandările OIM fie din alte surse, au caracter de recomandare, desigur, cu excepţia 
prevederilor din convenţiile care sunt obligatorii pentru statele membre care le-au ratificat.

13
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Lista convenţiilor și recomandărilor adoptate din 1977 (inclusiv) care cuprind dispoziţii relevante pentru 
Declaraţie  

CONVENŢII

 Numărul și titlul complet al convenţiilor și recomandărilor Paragrafele din Declaraţie 
 pentru care instrumentul 
 are relevanţă 

Nr. 148 Convenţia privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor profesionale în mediul de 
muncă (poluarea aerului, zgomotul și vibraţiile), 1977 37

Nr. 154 Convenţia privind promovarea negocierii colective, 1981 9, 50

Nr. 155 Convenţia privind securitatea și sănătatea lucrătorilor și a mediului de lucru, 1981 37

Nr. 156 Convenţia privind egalitatea de șanse și tratament între forţa de muncă feminină și 
masculină: lucrători având responsabilităţi familiale, 1981 21

Nr. 158 Convenţia privind încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului 
(concedierea), 1982 9, 26, 27,28

Nr. 161 Convenţia privind serviciile de sănătate în muncă, 1985 37

Nr. 162 Convenţia privind siguranţa în folosirea azbestului, 1986 37

Nr. 167 Convenţia privind securitatea și sănătatea în construcţii, 1988 37

Nr. 168 Convenţia privind promovarea angajării și protecţia împotriva șomajului, 1988 13

Nr. 170 Convenţia privind siguranţa în utilizarea de produse chimice la locul de muncă, 1990 37

Nr. 173 Convenţia privind protecţia creanţelor lucrătorilor în caz de insolvabilitate 
a angajatorului, 1992 28

Nr. 174 Convenţia privind prevenirea accidentelor industriale majore, 1993 37

Nr. 176 Convenţia privind securitatea și sănătatea în mine, 1995 37

Nr. 184 Convenţia privind securitatea și sănătatea în agricultură, 2001 37

14
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RECOMANDĂRI

 Numărul și titlul complet al convenţiilor și recomandărilor Paragrafele din Declaraţie 
 pentru care instrumentul 
 are relevanţă  

Nr. 156 Recomandarea privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor profesionale în 
mediul de lucru (poluarea aerului, zgomot și vibraţii), 1977  37

Nr. 163 Recomandarea privind promovarea negocierii colective, 1981 52, 55, 56

Nr. 164 Recomandarea privind securitatea și sănătatea lucrătorilor și a mediului de lucru, 
1981 37

Nr. 165 Recomandarea privind egalitatea de șanse și tratament între bărbaţi și femei: lucrători 
având responsabilităţi familiale, 1981 21

Nr. 166 Recomandarea privind încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului 
(concediere), 1982 9, 26, 27, 28

Nr. 171 Recomandarea privind serviciile de sănătate în muncă, 1985 37

Nr. 172 Recomandarea privind siguranţa în folosirea azbestului, 1986 37

Nr. 175 Recomandarea privind sănătatea și securitatea în construcţii, 1988 37

Nr. 176 Recomandarea privind promovarea ocupării forţei de muncă și protecţia împotriva 
șomajului, 1988 13

Nr. 177 Recomandarea privind siguranţa în utilizarea de produse chimice la locul de muncă, 
1990 37

Nr. 180 Recomandarea privind protecţia creanţelor lucrătorilor în caz de insolvabilitate a 
angajatorului lor, 1992 28

Nr. 181 Recomandarea privind prevenirea accidentelor industriale majore, 1993 37

Nr. 183 Recomandarea privind securitatea și sănătatea în mine, 1995 37

Nr. 192 Recomandarea privind securitatea și sănătatea în agricultură, 2001 37

15
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ADDENDUM II

(adoptată de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, în sesiunea 
277 (Geneva, martie 2000))

Conferinţa Internaţională a Muncii a adoptat, în iunie 1998, Declaraţia OIM privind principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă. Prin adoptarea acestei declaraţii, membrii OIM și-au reînnoit 
angajamentul de a respecta, promova și realiza următoarele principii fundamentale și drepturi la locul 
de muncă: (a) libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă; (b) 
eliminarea tuturor formelor de muncă forţată sau obligatorie; (c) abolirea efectivă a muncii copiilor; și 
(d) eliminarea discriminării în privinţa angajării și ocupării. Declaraţia OIM privind principiile și drepturile 
fundamentale la locul de muncă se aplică tuturor membrilor.

Cu toate acestea, contribuţia companiilor multinaţionale la punerea sa în aplicare se poate dovedi 
un element important în atingerea obiectivelor sale.

În acest context, interpretarea și aplicarea Declaraţiei tripartite de principii privind companiile 
multinaţionale și politica socială ar trebui să ţină seama pe deplin de obiectivele Declaraţiei OIM privind 
principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă.  Această referinţă nu afectează în niciun 
fel caracterul voluntar sau sensul prevederilor Declaraţiei tripartite de principii privind companiile 
multinaţionale și politica socială.

16
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PROCEDURA DE EXAMINARE A CONFLICTELOR REFERITOARE LA 
APLICAREA DECLARAŢIEI TRIPARTITE DE PRINCIPII PRIVIND COMPANIILE 

MULTINAŢIONALE ȘI POLITICA SOCIALĂ, PRIN INTERMEDIUL 
INTERPRETĂRII PREVEDERILOR SALE 

(adoptată de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, 
în sesiunea 232, Geneva, martie 1986*)

1. Scopul procedurii este acela de a interpreta prevederile Declaraţiei, atunci când este necesar, 
pentru a rezolva un dezacord în privinţa înţelesului acestora care rezultă dintr-o situaţie concretă, între 
părţile cărora le este menită Declaraţia.

2. Procedura nu trebuie, sub nici o formă, să dubleze sau să intre în conflict cu procedurile 
naţionale sau cu procedurile OIM existente. Astfel, aceasta nu poate fi invocată:

(a) cu privire la legislaţia și practicile naţionale;
(b) cu privire la convenţiile și recomandările internaţionale ale muncii;
(c) cu privire la aspectele care intră sub incidenţa procedurii în materie de libertate de asociere
Cele de mai sus înseamnă că problemele referitoare la legislaţia și practicile naţionale trebuie să 

fie analizate de către instituţiile naţionale adecvate. Problemele referitoare la convenţiile și recomandările 
internaţionale ale muncii trebuie să fie examinate în conformitate cu diferite proceduri, prevăzute în 
articolele 19, 22, 24 și 26 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii sau prin intermediul unor 
cereri guvernamentale de interpretare oficială adresate Biroului și problemele referitoare la libertatea de 
asociere ar trebui să fie luate în considerare prin proceduri speciale ale OIM aplicabile acestui domeniu.

3. Atunci când Biroul Internaţional al Muncii primește o cerere de interpretare a Declaraţiei, 
trebuie să confirme primirea acesteia și să o aducă în faţa membrilor Biroului din cadrul Comitetului 
pentru companiile multinaţionale. Biroul va informa Guvernul și organizaţiile centrale relevante ale 
angajatorilor și lucrătorilor cu privire la orice solicitare de interpretare primită direct de la o organizaţie, 
în conformitate cu alineatul 5 litera (b) și (c).

4. Biroul Comitetului privind companiile multinaţionale decide în unanimitate, după consultări în 
cadrul grupurilor, dacă cererea poate fi primită în cadrul procedurii. În cazul în care nu se poate ajunge la 
un acord, cererea va fi prezentată Comitetului în ansamblu, pentru a lua o decizie.

5. Cererile de interpretare pot fi adresate Biroului:
(a) de regulă, de către guvernul unui stat membru care acţionează fie din proprie iniţiativă sau la 

cererea unei organizaţii naţionale a angajatorilor sau a lucrătorilor;
(b) de către o organizaţie naţională a angajatorilor sau a lucrătorilor, care este reprezentativă 

la nivel naţional și/sau la nivel de ramură, sub rezerva condiţiilor prevăzute la paragraful 6. Astfel de 
solicitări trebuie să fie în mod normal canalizate prin intermediul organizaţiilor centrale din ţara în cauză;

(c) de către o organizaţie internaţională a angajatorilor sau lucrătorilor în numele unei organizaţii 
afiliate, reprezentativă la nivel naţional.

17

* Monitorul Oficial (Geneva, OIM), 1986, Vol.. LXIX, seria A, Nr. 3, p. 196-197 (pentru a înlocui partea a IV-a din Procedurile adoptate de 
Consiliul de administraţie în sesiunea 214 (noiembrie 1980)). A se vedea și Monitorul Oficial, 1981, Vol. LXIV, seria A, Nr. 1, p. 89-90.
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6. In cazul 5 (b) și (c), pot fi depuse cereri dacă se poate demonstra:
(a) că guvernul în cauză a refuzat să depună cererea la Birou sau
(b) că au trecut trei luni de când organizaţia s-a adresat guvernului, fără ca guvernul respectiv să 

facă o declaraţie de intenţie.
7. În cazul cererilor admisibile, Biroul întocmește un proiect de răspuns în consultare cu Biroul 

Comisiei privind companiile multinaţionale. Se utilizează toate sursele adecvate de informaţii, inclusiv 
surse ale guvernului, angajatorilor și lucrătorilor din ţara în cauză. Biroul poate solicita BIM să indice un 
termen în care trebuie furnizate informaţiile.

8. Proiectul de răspuns la o cerere admisibilă trebuie să fie luat în considerare și aprobat de către 
Comitetul privind companiile multinaţionale înainte de a fi supus aprobării Consiliului de Administraţie.

9. Răspunsul aprobat de către Consiliul de Administraţie va fi transmis părţilor interesate și publicat 
în Buletinul Oficial al Biroului Internaţional al Muncii.

18
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Resurse

Unde puteţi obţine asistenţă suplimentară

La OIM – Helpdesk

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) are un serviciu axat în mod special pe acordarea de asistenţă 
pentru a alinia activitatea întreprinderilor cu standardele internaţionale de muncă – OIM Helpdesk (Biroul 
de asistenţă OIM).

Serviciul Helpdesk răspunde solicitărilor de sfaturi cu privire la probleme specifi ce; oferă exemple 
de răspunsuri la întrebări frecvente și acces la o gamă largă de cercetări, literatură de specialitate și 
publicaţii.

Biroul de asistenţă vă poate ajuta să benefi ciaţi de expertiza tehnică a OIM dacă aveţi nevoie de asistenţă 
în implementarea normelor de muncă.

Reprezentanţi ai guvernelor, lucrătorilor și ai organizaţiilor patronale, precum și ai întreprinderilor sunt 
încurajaţi să folosească serviciile de Helpdesk.

Pentru asistenţă

 E-mail:  assistance@ilo.org

 Telefon: +41.22.799.6264

 Fax: +41.22.799.6354

 Scrieţi-ne: Helpdesk Manager
  Biroul Internaţional al Muncii
  4, route des Morillons
  1211 Geneva 22, Elveţia

 Căutaţi: www.ilo.org/empent
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ACTRAV

Ca principala legătură între Biroul Internaţional al Muncii și lucrători, Biroul pentru Activităţile Lucrătorilor 
(ACTRAV) coordonează toate activităţile Biroului Internaţional al Muncii legate de lucrători și organizaţiile 
acestora, atât la sediul central cât și în teren.

Misiunea ACTRAV este de a menţine relaţii strânse cu mișcarea sindicală din diferite ţări ale lumii, oferind 
sindicatelor sprijinul Biroului Internaţional al Muncii în eforturile de consolidare a infl uenţei acestora prin 
promovarea de activităţi care apără și promovează drepturile lucrătorilor.

Datorită legăturilor sale strânse cu organizaţiile sindicale din întreaga lume, a prezenţei sale în teren 
în diferite regiuni și activităţilor sale de formare, ACTRAV este în centrul unei vaste reţele de informaţii 
referitoare la mișcarea sindicală.  Aceste informaţii sunt puse la dispoziţia Biroului Internaţional al Muncii 
și a structurilor sale constitutive, precum și a publicului larg prin intermediul mass-media, universităţi și 
ONG-uri.

Fie că este vorba despre o situaţie ce privește accidentele industriale, arestarea unui sindicalist, 
probleme de drept al muncii, etc. ACTRAV va fi  în măsură să vă pună în legătură cu persoanele având 
vaste cunoștinţe despre situaţia respectivă și care sunt cele mai în măsură să poată fi  de ajutor.

 E-mail:   actrav@ilo.org
 Fax:  +41 22 799 6570
 Căutaţi:  www.ilo.org/empent


