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Ameliorarea calității vieții la locul de muncă 

 
Acordul european GDF SUEZ 

PROIECT 
 

 
 
PREAMBUL 
 
 
 
Performanța și capacitatea de adaptare a întreprinderii depind concomitent de relațiile 
colective de muncă și de recunoașterea locului pe care îl ocupă fiecare salariat ca persoană 
în cadrul întreprinderii. 
 
Deoarece oamenii reprezintă principala resursă strategică a întreprinderii, aceasta trebuie să 
aibă în vedere „bunăstarea fizică, mentală și socială”1 a tuturor salariaților săi. Munca 
desfășurată în condiții adecvate înseamnă socializare, recunoaștere și realizare personală. 
Calitatea vieții la locul de muncă privește toți salariații GDF SUEZ, indiferent de entitatea de 
care aparțin și de funcția pe care o dețin în organizație. Calitatea vieții la locul de muncă 
depinde de fiecare, pentru sine însuși și pentru ceilalți. Calitatea vieții la locul de muncă 
contribuie astfel în mod direct la performanța socială și economică a GDF SUEZ și la 
durabilitatea sa deci. 
 
Calitatea vieții la locul de muncă, în dimensiunea sa colectivă și individuală, înglobează mai 
multe elemente ce țin de organizarea muncii, atmosferă, cultură organizațională, interes 
pentru muncă, condiții de muncă, grad de autonomie și de responsabilitate, egalitate, drept 
la comiterea de greșeli, recunoaștere și apreciere a muncii. 
 
Această atenție acordată dimensiunii individuale a fiecărui salariat trebuie să se concretizeze 
în special prin posibilitatea oferită fiecăruia de a se exprima în mod regulat și fără rețineri în 
legătură cu viața la locul de muncă și cu așteptările sale. 
Acestea din urmă se referă în general, fără ca această listă să fie exhaustivă, la:  

- conținutul muncii încredințate și condițiile în care se desfășoară, 
- posibilitățile de evoluție profesională, 
- înțelegerea evoluțiilor organizațiilor și a modurilor de lucru, 
- echilibrul dintre viața profesională și viața privată. 

 
 
Prezentul acord încheiat la nivel european definește un cadru de referință ce permite 
implementarea unei dinamici de ameliorare a calității vieții la locul de muncă în fiecare țară și 
în fiecare entitate, prin intermediul dialogului social și al implicării tuturor părților interesate 
ale întreprinderii. 

 
Acest acord extinde și completează angajamentele asumate deja de GDF SUEZ în acordurile 
și planurile de acțiuni pe Grup în materie de sănătate/securitate și de egalitate profesională 
între femei și bărbați. 

                                                 
1 Conform definiției sănătății din preambulul constituției Organizație Mondiale a Sănătății 
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ARTICOLUL 1: PERIMETRUL ACORDULUI 
 
Prezentul acord se aplică tuturor filialelor integrate la nivel global în perimetrul de 
consolidare al GDF SUEZ sau care sunt deținute în procent mai mare de 50 %, sub rezerva 
respectării criteriului influenței dominante, în Uniunea Europeană și AELS (Asociația 
Europeană a Liberului Schimb). 

 
Acesta va fi difuzat, de asemenea, în filialele din țările candidate la aderarea la Uniunea 
Europeană, care trebuie să respecte aceste prevederi din momentul integrării în Uniunea 
Europeană. Totuși, în cazul în care o organizație sindicală a întreprinderii solicită acest lucru, 
se va organiza o ședință cu conducerea întreprinderii pentru a discuta eventuala aplicare 
voluntară a acestui acord. 
 

 
 
ARTICOLUL 2: OBIECTUL ACORDULUI 
 
Obiectivul prezentului acord este favorizarea demersurilor de ameliorare a calității vieții la 
locul, care include:  
 

- favorizarea exprimării așteptărilor și percepțiilor salariaților în privința calității vieții la 
locul de muncă, 

- sporirea conștientizării și a înțelegerii mizelor calității vieții la locul de muncă pentru 
fiecare salariat pentru el/ea înseși și pentru ceilalți, 

- mobilizarea tuturor cadrelor de conducere, de la manageri la maiștri, în privința 
mizelor manageriale ale calității vieții la locul de muncă,  

- plasarea calității vieții la locul de muncă în centrul unui dialog social organizat și 
structurant; 

- oferirea unui cadru metodologic comun unităților, cadru care să permită identificarea 
acțiunilor prioritare.  

 
 
 
ARTICOLUL 3: TEME PE CARE SE BAZEAZĂ DEMERSURILE DE AMELIORARE A 
CALITĂȚII VIEȚII LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
În sensul favorizării demersurilor de ameliorare a calității vieții la locul de muncă, trebuie să 
identificăm prin examinarea sistematică a mai multor teme, cele mai semnificative așteptări 
ale salariaților. 
 
Aceste așteptări țin de elementele obiective care structurează organizarea întreprinderii (1 & 
2), de relațiile interpersonale (3 & 4) și de percepțiile și așteptările individuale (5 & 6). 
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Temele identificate sunt: 
 
1. Organizarea generală a întreprinderii: existența și/sau punerea la 

dispoziție a organigramelor, misiunilor și activităților diferitelor departamente, 
regulilor de guvernanță, procedurilor de funcționare, a identificării riscurilor 
legate de natura activităților întreprinderii, procedurii de gestionare a 
evenimentelor grave etc. 
 

2. Conținutul și condițiile muncii: definirea funcțiilor și responsabilităților, 
perimetrul și volumul de activitate, gradul de autonomie în organizarea 
muncii, varietatea misiunilor, respectarea competențelor fiecăruia, mediul fizic 
de lucru etc. 

 
3. Relațiile interumane și de muncă interne și externe: dialogul social, 

cunoașterea și împărtășirea culturii organizaționale și a valorilor întreprinderii, 
respectul, ascultarea, recunoașterea muncii, împărtășirea informațiilor, 
participarea la analize și la luarea deciziilor, mediul psihic de muncă 
(depistarea situațiilor de izolare sau de hărțuire dovedite sau potențiale) etc. 
Această atenție la calitatea relațiilor umane externe vizează, de asemenea, 
subcontractanții. 

 
4. Transformările și schimbările în cadrul evoluției organizațiilor și/sau al 

dezvoltării unor noi proceduri și rapoarte la locul de muncă (impactul asupra 
numărului de angajați, munca la distanță, munca pe bază de proiect etc.): 
motive și obiective ale schimbărilor, modalități de punere în aplicare, 
distribuirea informațiilor la toate nivelurile organizației, respectând 
prerogativele instanțelor de reprezentare a salariaților, feedbackul etc. 

 
5. Posibilitățile de realizare și de dezvoltare profesională: recunoașterea 

și dezvoltarea competențelor prin formare, simulările, participarea la proiecte 
transversale și la schimburi de bune practici, consilierea și asigurarea 
traiectoriei profesionale, transmiterea cunoștințelor și a experienței (mentorat, 
tutorat etc.), perspectivele de promovare etc. 

 
6. Concilierea între viața profesională și viața privată: ritmurile și 

programul de lucru, respectarea vieții de familie, accesul la servicii de 
proximitate (magazine, transport, agrement) etc. 

 
 
 
ARTICOLUL 4: CADRUL METODOLOGIC DE PUNERE ÎN APLICARE A PLANURILOR 
DE ACȚIUNI LOCALE 
 
În cadrul fiecărei entități, conducerea constituie o echipă pluridisciplinară pentru coordonarea 
demersului „calitatea vieții la locul de muncă”. 
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Această echipă pluridisciplinară este alcătuită din: 
 
 

- Pe de o parte, reprezentanți ai conducerii  
- Și de altă parte, reprezentanți ai salariaților: reprezentanții sindicali și/sau comitetul 

de întreprindere și/sau instanțele de monitorizare a aspectelor ce țin de 
sănătate/securitate, conform reglementărilor și uzanțelor țării și entității. 

 
- Echipa este asistată de persoane calificate, precum experți în materie de 

sănătate/securitate și resurse umane, medici specialiști în medicina muncii, asistenți 
sociali, psihologi, ergonomi etc. 

 
Demersul este efectuat de echipa pluridisciplinară, conform celor 3 etape descrise 
mai jos: 
 
 

1. Schimburi de opinii privind fiecare dintre cele 6 teme enumerate în 
articolul 3 al prezentului acord pentru ca: 

- fiecare membru al echipei pluridisciplinare să înțeleagă și să își însușească bine 
așteptările individuale în materie de calitate a vieții la locul de muncă, 

- și să se elaboreze un diagnostic al situației entității. 
 

Condițiile în care salariații își desfășoară activitatea și capacitatea acestora de a se 
exprima și de a acționa în ceea ce privește conținutul acesteia sunt determinante în 
percepția calității vieții la locul de muncă. Diagnosticul va integra sistematic o analiză 
a politicilor, practicilor, proceselor și instrumentelor deja puse la dispoziția salariaților 
pentru a le permite să își exprime percepțiile și așteptările legate de viața la locul de 
muncă (în anexa 1 este propus un ajutor pentru diagnostic cu titlu ilustrativ). 

 
Acest diagnostic este completat de toți indicatorii sociali pertinenți și existenți în 
entitate (cf. anexei 2 - exemple de indicatori). 

Se acordă o atenție deosebită factorilor de risc psihosociali. 

 

2. Definirea acțiunilor care se impun: fiecare entitate își definește propriul plan de 
acțiuni în legătură cu diagnosticul stabilit și difuzat. Acest plan de acțiuni cuprinde 
indicatori de monitorizare și un calendar de punere în aplicare a măsurilor. 

 
Acesta trebuie să conțină acțiuni specifice, care vizează consolidarea sau punerea în 
aplicare a modalităților de exprimare a percepțiilor și așteptărilor salariaților privind 
viața la locul de muncă, precum un barometru social, un sondaj privind 
angajamentul, un „dispozitiv de ascultare” intern și/sau extern, ședințe regulate cu 
echipa etc. 

 
Fiecare entitate a Grupului definește perimetrul de punere în aplicare și modalitățile 
de adaptare cel mai potrivite pentru acest demers, care trebuie să fie neapărat unul 
de durată, deci de mai mulți ani. 
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Fiecare entitate va parcurge primele 2 etape (diagnostic, colectare a datelor 
referitoare la așteptări și planul de acțiuni) ale demersului în cursul anului 2015. Acest 
demers se va reînnoi apoi în funcție de un ciclu regulat propriu fiecărei entități. 
 
Entitățile veghează la structurarea unui plan de acțiuni ambițios și coerent, conform 
diagnosticului. 
 
Cele care au demarat deja acțiuni care contribuie la ameliorarea calității vieții la locul 
de muncă vor verifica, pe parcursul anului 2015, dacă aceste acțiuni trebuie 
completate în ceea ce privește cele 6 teme enumerate în articolul 3. Acest demers 
(verificarea și completarea eventuală) este desfășurat de echipa pluridisciplinară în 
sensul ameliorării continue. 

 
 

3. Asigurarea monitorizării și a feedbackului referitor la planul de acțiuni: 
pentru a măsura eficiența acestuia și pentru a realiza eventualele corectări necesare. 
Această monitorizare se asigură o dată pe an. 

 
 
 

ARTICOLUL 5: ANGAJAMENTE ALE CONDUCERII GRUPULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
COMUNICAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE 

 
Conducerea GDF SUEZ veghează ca prezentul acord să fie comunicat părților interesate ale 
Grupului: 
 

- cadrele de conducere și managerii pentru a-i mobiliza în privința mizelor manageriale 
ale ameliorării calității vieții la locul de muncă, 

- toți salariații; calitatea vieții la locul de muncă depinde de fiecare, pentru sine însuși și 
pentru ceilalți. Comunicarea va fi tradusă în toate limbile necesare. 

- filierele de resurse umane și sănătate/securitate, în calitate de consilieri și sprijin 
pentru manageri în exercitarea rolurilor lor de conducere și de ameliorare a condițiilor 
de muncă ale echipelor lor, 

- reprezentanții salariaților și organizațiile sindicale, în calitate de actori ai dialogului 
social, 

- furnizorii și subcontractanții, încurajându-i să aplice propriilor salariați principiile 
prezentului acord și informându-i că eventualele situații care nu respectă spiritul 
acordului și care se dovedesc a fi reale pot duce la reevaluarea relațiilor comerciale 
cu Grupul. 

 
Fiecare conducere de ramură se angajează să se asigure că prezentul acord este aplicat în 
cadrul unităților sale și al entităților care aparțin perimetrului definit în articolul 1, sub formă 
adaptată contextului lor, putând include și o negociere. 

 
În plus, pentru a favoriza punerea în aplicare a acordului, peste 6 luni de la semnare se va 
organiza un seminar european de lansare, împreună cu federațiile sindicale europene. Acest 
seminar va reuni parteneri sociali, conducerea și reprezentanți ai funcțiilor resurse umane și 
sănătate/securitate.  
 

 
ARTICOLUL 6: CLAUZĂ DE MENȚINERE A NIVELULUI DE PROTECȚIE 
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Clauzele prezentului acord nu pot constitui în niciun caz un motiv de reducere a obligațiilor în 
materie de calitate a vieții la locul de muncă, care sunt deja prevăzute de legislațiile 
naționale, europene și/sau de acordurile colective locale. 

 
 
 
ARTICOLUL 7: INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI DURATA ACORDULUI 
 
Prezentul acord va intra în vigoare în ziua semnării. 
 
Acesta se încheie pe perioadă nedeterminată. 

 
 
 
ARTICOLUL 8: MONITORIZAREA PREZENTULUI ACORD 
 
Monitorizarea aplicării prezentului acord este realizată de o comisie compusă din 15 membri, 
care se reunește o dată pe an. Comisia este alcătuită în măsura în acre acest lucru este 
posibil dintr-un număr echilibrat de bărbați și de femei. 
 
În caz de plângere (privind nerespectarea acordului și aplicării acestuia) și dacă în procesul 
de discuții de pe plan local nu s-a ajuns la un acord privind o eventuală soluție, dosarul poate 
fi transmis federațiilor europene, însoțit de toate documentele necesare legate de plângerea 
respectivă. În această situație, se va organiza o ședință la care vor participa o delegație a 
federațiilor europene și conducerea, care vor analiza dosarul și măsurile adecvate de 
soluționare a respectivei plângeri. 
 
Membrii sunt desemnați de federațiile sindicale europene semnatare ale prezentului acord, la 
propunerea organizațiilor sindicale ale diferitelor țări. 
 
 
 
ARTICOLUL 9: INTERPRETAREA ȘI REVIZUIREA ACORDULUI 
 
Prezentul acord va fi tradus în limbile perimetrului de aplicare a acordului. 
 
S-a convenit ca între părțile semnatare să prevaleze numai versiunea redactată în limba 
franceză (versiunea semnată). 
 
Problemele de interpretare privind prezentul acord sunt de competența comisiei de 
monitorizare a acordului menționat în articolul 8. 
 
Părțile semnatare vor putea revizui prezentul acord respectând un preaviz de 3 luni și 
invitând un grup special de negociere desemnat de federațiile sindicale europene semnatare. 
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ARTICOLUL 10: DEPUNEREA ACORDULUI 
 
Prezentul acord va fi depus la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), în jurisdicția căreia se află sediul social 
al GDF SUEZ SA. 
 
În plus, se va depune un exemplar la biroul grefierului Consiliului de Conciliere a Conflictelor 
de Muncă, în jurisdicția căruia se află sediul social al GDF SUEZ SA. 
 
XX/XX/2014 
 
Pentru GDF SUEZ S.A. și filialele sale care îndeplinesc condițiile definite în 
articolul 1 al acordului: 
 
Președintele: 
 

 
 
 
 
 

 
Gérard MESTRALLET 

 
 
 
Și cele două federații sindicale europene, mandatate corespunzător de membri: 
 

EPSU 
 
 
 
 
 
 
NUME Prenume 

IndustriAll Europa 
 
 
 
 
 
 
NUME Prenume 

 
 
Au fost desemnați în Grupul Special de Negociere și au participat la ședințele 
negociere: 
 
Germania: Herbert FRISCHMANN 
Belgia: Wilfried GEMELS, Marc ROEDOLF, Peter VANAUTRIJVE 
Spania: Jose Luis ARRUFAT 
Franța: Nelly CHARRIAT, Isabelle HERCHEN, Yves LEDOUX, Didier MICHEL, Marie-Hélène 
NOTIS, Arnauld PRIGENT, Jacky ROUCHOUSE, Thomas CLAIN 
Ungaria: Sandor DARU 
Italia: Antonino MEZZAPELLE 
Norvegia: Gunn Heidi JENTOFT 
Polonia: Leszek KASINSKI 
România: Daniel GLEVAN 
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ANEXA 1: AJUTOR PENTRU DIAGNOSTIC 

 
 
Despre metodologie 
 
Acest document reprezintă un ajutor pentru diagnostic, din care echipa pluridisciplinară (așa 
cum a fost definită aceasta în articolul 4) se poate inspira sau nu. 
 
Echipa pluridisciplinară trebuie să își însușească mai întâi acordul și să împărtășească 
obiectivele demersului. Este de dorit ca în cadrul echipei pluridisciplinare să se poarte discuții 
privind modalitățile de organizare a schimburilor de opinii (contribuții, planificare, metode de 
luare a deciziilor, informații furnizate etc.). 
 
În ceea ce privește metodologia, entitatea alege modalitatea de elaborare a diagnosticului pe 
care o consideră cea mai pertinentă pentru contextul său și pentru elementele existente. 
Acest lucru contribuie la utilizarea cât mai eficientă a informațiilor și studiilor existente pentru 
realizarea diagnosticului, în special cele privind așteptările directe ale salariaților.  
 
În ultimul rând, echipa pluridisciplinară analizează diferitele date și determină punctele forte 
și cele care necesită ameliorare în cazul fiecăreia dintre cele șase teme identificate de acord. 
Se structurează apoi planul de acțiuni, evidențiind una sau mai multe acțiuni prioritare pentru 
fiecare temă. 
 
Pentru a ajuta echipa pluridisciplinară să ierarhizeze acțiunile, se poate utiliza o grilă de 
analiză ce permite poziționarea acestora în funcție de ușurința cu care se pot pune în 
aplicare și de impact. Astfel, ideile ușor de implementat și care au impactul cel mai puternic 
se vor remarca mai ușor din această grilă de analiză. 
 
 
Precizări privind conținutul 
 
Diagnosticul trebuie să treacă în revistă fiecare dintre cele 6 teme. 
 

1. Organizarea generală a întreprinderii 

Această temă vizează confirmarea posibilității ca un salariat să aibă acces la informații privind 
strategia, mizele, organizările, modurile de reglementare și procesele Grupului, ramurii 
diviziei sau entității. 
 
Astfel, poate întreba, de exemplu, dacă există organigrame ale entității sau documente care 
prezintă misiunile serviciilor/departamentelor din cadrul entității. De asemenea, este 
importantă verificarea existenței procedurilor de lucru. Aceste informații pot fi difuzate 
salariaților entității eventual sub forma unor articole într-o revistă sau sub formă de 
circulară/scrisoare informativă trimisă salariaților entității. 
 
Exemple: 
Ați pus la dispoziția salariaților organigramele și informațiile privind funcționarea generală a 
întreprinderii? 
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Responsabilul ierarhic lucrează în aceeași clădire cu dvs? Dacă nu, de câte ori pe an, vă 
întâlniți? 
 
Sunteți informat(ă) în mod regulat în legătură cu entitatea din care faceți parte prin ședințe 
sau instrumente de comunicare? Despre proiecte, mize? 
 
Există proceduri pentru gestionarea riscurilor, în special pentru situațiile de urgență și pentru 
cele grave: accidente mortale, sinucideri, hărțuire, agresiuni, epuizare etc. ? 
… 
 
 

2. Conținutul muncii și condițiile de muncă 

Prin această temă se încearcă determinarea gradului de înțelegere și a așteptărilor salariaților 
în ceea ce privește misiunile și activitățile lor, precum și condițiile în care le desfășoară 
acestea: condiții fizice sau psihologice. 
 
Exemple: 
Fiecare salariat participă la un interviu anual (stabilirea misiunilor, obiectivelor și 
mijloacelor)?  
 
Există salariați care trebuie să lucreze în condiții care pot fi periculoase pentru sănătate 
(produse chimice, praf, zgomot) ? 
 
Activitatea anumitor salariați îi pune în posturi dificile sau incomode? S-au realizat amenajări 
sau se ia în calcul amenajarea în acest sens? 
 
Salariații se pot exprima în legătură cu organizarea activității lor? 
 
Salariații care intră în contact în mod frecvent cu clienții sunt formați pentru preluarea 
solicitărilor? 
 
Salariații dispun de mijloacele necesare pentru a-și desfășura activitatea (adecvarea sarcinilor 
de serviciu la mijloace)? 
… 
 
 

3. Relațiile interumane și profesionale interne și externe 

Această temă ține de existența unui dialog social în cadrul entității. Obiectivul este, de 
asemenea, măsurarea capacității salariaților de a se exprima și de a fi recunoscuți. 
 
Exemple: 
Sunt prevăzute întâlniri regulate între colaboratori și managerul/superiorul ierarhic (ședință a 
echipei, interviu) pentru determinarea obiectivelor, bilanțuri și determinarea mijloacelor 
necesare (formare, stagii etc.), în special atunci când managerul și echipele lucrează în locuri 
diferite? 
 
Există un proces de integrare a noilor-veniți care permite preluarea mai ușoară a atribuțiilor? 
 
Vă preocupă bunăstarea colegilor/colaboratorilor/subcontractanților? 



 Proiectul din 07/10/2014, după a 4-a ședință de negociere 

 

10 

 
Selectarea subcontractanților ar trebui să facă obiectul unui studiu care ia în calcul 
comportamentul acestor întreprinderi cu propriii salariați?   
 
Se propun conducerii sesiuni de formare/sensibilizare? 
 
Cooperarea și schimburile de opinii între echipe sunt favorizate în cadrul entității? Se 
manifestă în entitatea dvs. bunăvoința? În special se acceptă greșelile? 
 
Entitatea dvs. favorizează momentele de convivialitate? 
… 
 

4. Transformările și derularea schimbărilor 

În acest capitol sunt identificate, de exemplu, mecanismele de informare, de comunicare sau 
chiar de formare privind modificările de organizare sau dezvoltarea unor noi moduri de lucru 
(evoluția instrumentelor etc.) 
 
Exemple: 
Dacă entitatea dvs. a trecut sau trece prin reorganizări/evoluții ale metodelor de lucru, cum 
sunt informați salariații în legătură cu aceste proiecte și cu etapele acestora? Cum pot face 
schimburi de opinii privind proiectul? 
 
În contextul evoluției, există un proces de ascultare, de însoțire/de susținere a 
colaboratorilor (formare, informare regulată, monitorizare)? 
 
Aveți posibilitatea de a vă exprima în legătură cu organizarea/reorganizarea muncii?  
… 
 

5. Posibilități de realizare și de dezvoltare profesională 

Această dimensiune permite identificarea dispozitivelor existente sau care trebuie consolidate 
pentru a însoți recunoașterea și dezvoltarea competențelor colaboratorilor. 
 
Exemple: 
Există un dispozitiv de publicare a locurilor de muncă disponibile în entitatea/divizia dvs? 
 
Sunt prevăzute interviuri regulate între colaboratori și manageri pentru schimburi de opinii 
privind nevoia de asistență, dorințe/nevoia de a evolua și privind remunerația? 
 
Salariații sunt apreciați atunci când lucrează bine? 
 

6. Echilibrul dintre viața profesională și viața privată 

În această parte se studiază în special programul de lucru și programarea ședințelor. Se 
poate recenza, de asemenea, accesul la servicii de proximitate (creșă etc.). 
 
Exemple: 
Entitatea dvs. permite accesul la servicii de proximitate (creșă, transport, sport, magazine în 
apropiere)? 
 
Există o cartă a ședințelor și a bunei utilizări a instrumentelor informatice, în special a 
mesageriei electronice? 
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Salariații trebuie să lucreze în mod regulat ore suplimentare? 
Programul de lucru este flexibil?  
 
Se iau în considerare obligațiile familiale și aspirațiile personale în organizarea muncii? 
 
În ce măsură ia în considerare întreprinderea dvs. problemele ce țin de deplasare (durată, 
deplasare în interes de serviciu)?  
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ANEXA 2: EXEMPLE DE INDICATORI DE DIAGNOSTIC 

 

 
 
 
Pentru a parcurge faza de diagnostic, echipa pluridisciplinară identifică indicatorii pertinenți: 
 

- cei existenți, care figurează deja în raportările sociale (nefinanciare), inclusiv din 

domeniul sănătății și securității, 

 

- cei care se vor contura cu ocazia demersului de diagnostic, sub rezerva că datele 

trebuie să fie ușor de colectat. 

 
Exemple de indicatori care pot fi utilizați în faza de diagnostic: 
 
Organizarea generală a întreprinderii 
Existența instrumentelor de comunicare privind entitatea: numărul ședințelor, numărul de 
publicări prin intermediul instrumentelor de comunicare 
… 
Conținutul muncii și condițiile de muncă 
Rata orelor suplimentare plătite/ore de muncă 
Absenteismul 
Rata accidentelor de muncă 
Numărul persoanelor expuse în mod obișnuit sau regulat la zgomot (>80 decibeli) 
… 
Relațiile interumane și profesionale interne și externe 
Numărul de ședințe cu reprezentanții personalului 
Existența unui interviu anual 
… 
Transformările și derularea schimbărilor 
Comunicarea cu salariații (prin documente sau ședințe), dacă are loc o reorganizare 
Numărul de ședințe de informare privind proiectele de evoluție a organizării 
… 
Posibilități de realizare și de dezvoltare profesională 
Număr de salariați promovați într-un an 
Rata forței de muncă formate 
Existența unui loc în care apar locurile de muncă interne vacante 
… 
 
Echilibrul dintre viața profesională și viața privată 
Existența unei carte privind programul de lucru 
Existența serviciilor de proximitate 
Posibilitatea adoptării unui program flexibil 
… 


