
        

iDIALOGUL SOCIAL iiLA NIVEL EUROPEAN  
LINII DIRECTOARE INTERSECTORIALE, PENTRU COMBATEREA VIOLEN EI I 

H R UIRII DIN PARTEA TER ILOR LA LOCUL DE MUNC

   

EPSU (Federa ia European a Sindicatelor din Serviciile Publice), UNI Europa 
(Federa ia Interna ional a Sindicatelor din 1Europa) , ETUCE( Comitetul 

European Sindical pentru Educa ie), HOSPEEM (Asocia ia Angajatorilor din 
Sectorul Spitalicesc i al S n t ii)i, CEMR (Consiliul European al 

Municipalit ilor i Regiunilor) , EFEE (Federa ia European a Contabililor) , 
EuroCommerce (platforma prin care sunt reprezentate interesele companiilor din 

comer ), CoESS (Confedera ia Serviciilor de Securitate din Europa)   
16 iulie 2010   

(I) INTRODUCERE    

1. Obiectivul principal al acestor Linii directoare  este de a asigura c la fiecare loc de 
munc exist o politic care are ca subiect violen a din partea ter ilor.  Prezentele Linii 
directoare stabilesc pa ii care trebuie parcur i de  c tre angajatori, lucr tori sau 
reprezentan i ai acestora, respectiv de c tre organiza iile sindicale  în vederea reducerii, 
prevenirii sau atenu rii problemelor existente pe acest subiect. Pa ii prezenta i reflect

 

cele mai bune practici  aplicate în sectoarele noastre i pot fi completa i cu m suri sau 
activit i specifice/suplimentare.  

2. În conformitate cu legisla ia european i cea na ional , atât angajatorii, cât i lucr torii 
au obliga ii în privin a s n t ii i securit ii în munc . Cu toate c

 

obliga ia pentru 
asigiiiurarea s n t ii i securit ii la locul de munc revine angajatorului, lucr torii, 
larândul lor, au responsabilitatea de a avea grij , pe cât posibil, de propria s n tate i 
securitate ca i de cea a altor persoane afectate de ac iunile lor la locul de munc , 
conform instruirii i instruc iunilor furnizate de angajator. 

                                                            
1 Pe acest subiect, legisla ia european cuprinde urm toarele Directive: 

 

Directiva 89/391/CE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de m suri 
pentru promovarea îmbun t irii securit ii i s n t ii lucr torilor la locul de munc . Art. 5 (4) 
prevede c obliga iile lucr torilor în domeniul securit ii i s n t ii în munc , nu aduc 
atingere principiului responsabilit ii angajatorului

   

Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 cu privire la implementarea principiului tratamentului 
egal între persoane, indiferent de originea rasial sau etnic  

 

Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea 
egalit ii de tratament în ceea ce prive te încadrarea în munc i ocuparea for ei de munc  

 

Directiva 2002/73/CE din 23 septembrie 2002  de modificare a Directivei 76/207/CEE a 
Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalit ii de tratament între b rba i i femei 
în ceea ce prive te accesul la încadrarea în munc , la formarea i la promovarea 
profesional , precum i la condi iile de munc      
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Totodat , angajatorul este obligat s se consulte cu lucr torii sau cu reprezentan ii 
acestora i s le permit s participe  la toate aspectele legate de siguran a i s n tatea 
la locul de munc . Aceasta reflect în elegerea faptului c , în practic , abordarea 
comun , prin eforturi conjugate, este metoda cea mai reu it pentru solu ionarea 
problemelor legate de s n tatea i securitatea în munc .  

3. Partenerii sociali semnatari, provenind din sectoarele administra iei centrale sau locale, 
s n t ii, comer ului, securit ii private, înv mântului, sunt tot mai preocupa i de 
violen a din partea unor ter i pricinuit

 

lucr torilor  deoarece nu numai c afecteaz 
s n tatea i demnitatea individului dar are, de asemenea, un impact economic foarte 
concret cu privire la absen ele de la locul de munc , morala i productivitatea 
personalului. Violen a din partea ter ilor poate crea un mediu nesigur, sau chiar 
însp imânt tor pentru public i utilizatorii serviciilor, prin urmare, are un impact social 
negativ de amploare.   

4. Violen a i h r uirea din partea ter ilor la locul de munc

 

poate lua diferite forme. Poate:    

a) fi sub forma violen ei fizice, psihice, verbale i/sau sexuale; 

b) fi un singur act sau un comportament sistematic al individului sau al unui grup de 
indivizi;  

c) fi provocat

 

de comportamentul sau modul de ac iune al clien ilor, consumatorilor, 

pacien ilor, utilizatorilor serviciilor, elevilor sau p rin ilor, membrilor publicului sau ai  
furnizorilor de servicii;   

d) s se manifeste într-o gam de la lipsa de respect pân la amenin ri mai serioase i 
agresiune fizic ; 

e) fi provocat de tulbur ri mentale motiva ionale antipatie, prejudec i de natur 
sexual , rasial , etnic , religioas , orientare sexuala sau handicap;    

f)  fi de natur infrac ional , la adresa lucr torului i/sau a reputa iei acestuia (acesteia), 
sau la adresa propriet ii angajatorului sau clientului, poate fi organizat sau 
accidental i poate necesita implicarea autorit ilor de ordine public ;  

g) afecta profund personalitatea, demnitatea i integritatea victimelor; 

h) s se manifeste locul de munc , în spa iul public sau în mediu privat, în leg tur cu 
aspecte de lucru; 

i) s se manifeste ca amenin are/h r uire cibernetic efectuat prin intermediul unei 
game largi de tehnologii informatice i de comunicare.      

5. Aspectele privind violen a din partea ter ilor difer

 

în mare m sur de specificul violen ei 
i h r uirii la locul de munc

 

(între colegi) i prezint un impact semnificativ asupra 
s n t ii i securit ii lucr torilor, precum i economic, astfel încât se justific o abordare 
distinct .         

6. Cu toate c se observ diferen e sectoriale sau în func ie de tipul organiza iei cu privire 
la violen a din partea ter ilor cu care se confrunt lucr tori de diferite ocupa ii i la diferite 
locuri de munc , elementele principale, determinate în baza bunelor practici i a pa ilor 
parcur i, sunt comune  pentru toate  mediile de munc . Aceste elemente sunt: abordare 
în parteneriat, defini ii clare, prevenire  prin evaluarea riscului, cre tere a gradului de 
con tientizare, instruire, raportare i aplicare m suri, evaluare adecvat .     

7. Cu sprijinul Comisiei Europene, partenerii sociali din diferite sectoare au organizat la 
Bruxelles, la 14 martie 2008 i la 22 octombrie 2009, dou conferin e importante, la care 
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au fost prezentate rezultate ale cercet rilor efectuate de organiza ii sindicale i 
comerciale cu privire la violen a din partea ter ilor,  împreun cu studii de caz i concluzii 
comune. Prezentele Linii directoare se bazeaz pe aceste ini iative. Ele completeaz 
Acordul cadru intersectorial privind h r uirea i violen a la locul de munc emis la data 
de 26 aprilie 2007.  

8. Modul în care sunt organizate  i prestate anumite servicii, reflect specificul na ional, 
regional sau local. În cazul în care partenerii sociali au aplicat deja m surile prev zute în 
aceste linii directoare, principalul mod de ac iune se refer la elaborarea rapoartelor 
privind evolu ia i progresul realizat.  

9. Partenerii sociali din diferite sectoare recunosc c atât lucr torii, cât i angajatorii au 
obliga ii profesionale, etice i legale c tre ter e p r i, dar i unul fa de cel lalt.     

(II) OBIECTIVE  

1. Obiectivul principal al acestor linii directoare este sprijinirea angajatorilor, lucr torilor i a 
reprezentan ilor acestora/organiza iilor sindicale pentru prevenirea, reducerea i 
atenuarea violen ei din partea ter ilor i a consecin elor acesteia.   

2. Partenerii sociali din diferite sectoare recunosc c în multe locuri trebuie înc s fie 
aplicate m suri practice pentru combaterea h r uirii la locul de munc i a violen ei din 
partea ter ilor. Asemenea m suri ar trebui s : 

) sporeasc

 

gradul de informare i de în elegere al angajatorilor, lucr torilor, 
reprezentan ilor acestora, precum i al autorit ilor publice (de exemplu: agen iile 
pentru protec ia s n t ii i securit ii în munc , poli ia, etc.) pe subiectul violen ei din 
partea ter ilor; 

b) demonstreze angajamentul partenerilor sociali de a lucra împreun

 

i de a- i împ rt i 
experien a i bunele practici,  cu scopul de a se sprijini pentru prevenirea i 
gestionarea actelor de violen sau de h r uire din partea ter ilor, în vederea diminu rii 
impactului acestora asupra s n t ii i a bun st rii lucr torilor,  a absen elor cauzate 
de îmboln viri i a productivit ii muncii; 

c) furnizeze angajatorilor, lucr torilor i reprezenta ilor lor la toate nivelurile, linii directoare 
pentru identificarea, prevenirea, gestionarea i solu ionarea actelor de violen

 

i 
h r uire din partea ter ilor. 
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(III) PA II CARE TREBUIE PARCUR I PENTRU IDENTIFICAREA, 

PREVENIREA SAU ATENUAREA VIOLEN EI I H R UIRII DIN PARTEA 
TER ILOR.    

1. Plauzibilitatea unor acte de violen i/sau de h r uire din partea ter ilor, poate fi 
redus

 

prin cre terea gradului de informare pe acest subiect al angajatorilor, 
lucr torilor i utilizatorilor de servicii i asigurarea c managerii i lucr torii vor primi  
îndrum ri i instruire adecvat .      

2.  Cele mai reu ite ini iative pentru solu ionarea problemei legate de violen a, implic

 

participarea partenerilor sociali, din momentul apari iei problemei,  într-o abordare 
holistic care cuprinde toate aspectele, de la cre terea gradului de informare,  la  

prevenire i instruire, metode de raportare, ajutorarea victimelor i pân la evaluarea 
i îmbun t irea continu .   

3. Angajatorii trebuie s dispun de un cadru de politici bine determinat, în vederea 
prevenirii i gestion rii  violen ei i h r uirii din partea ter ilor i care ar trebui 
încorporat în  politicile generale pentru securitatea i s n tatea în munc . Aceste 
politici ar trebui s fie elaborate de c tre angajatori, în urma consult rii lucr torilor i a 
reprezentan ii acestora, în conformitate cu legisla ia na ional , cu prevederile 
contractelor colective de munc i /sau cu bunele practici. În spe , evaluarea 
riscurilor privind securitatea i s n tatea la diferite locuri de munc

 

sau func ii 
individuale ar trebui s includ o analiz a riscurilor produse de ter i bazat pe cursul 
ac iunii.  

4. Natura variat a manifest rii violen ei din partea ter ilor necesit ca politicile s fie 
adaptate în func ie de mediul de lucru respectiv. Ca un exemplu de bun practic  
politicile ar trebui revizuite permanent pentru a valorifica experien a i evolu iile 
relevante din legisla ie, tehnologie etc. Cu timpul, practica, experien a dobândit

 

i 
progresul tehnologic vor oferi solu ii mai bune decât cele disponibile în prezent.  

5. Un cadru adecvat de politici pentru un angajator este fundamentat pe urm toarelor 
elemente principale:    

) Informarea i consultarea curent a managerilor i lucr torilor, a reprezentan ilor 
acestora/organiza iilor sindicale, în toate etapele;  

b) Definirea clar i exact a no iunilor de h r uire i violen din partea ter ilor

 

i 
prezentarea diferitelor forme prin care fenomenul se poate manifesta;   

c) Informarea adecvat a clien ilor, a consumatorilor, a utilizatorilor de servicii, a 
publicului, a elevilor i /sau p rin ilor, a pacien ilor, subliniind c h r uirea i 
violen a împotriva angaja ilor nu va fi tolerat i c vor fi întreprinse toate m surile 
legale necesare. 

d) Promovarea unei politici bazate pe evaluarea riscului, care s ia în considerare 
diferite ocupa ii, locuri i practici de lucru, s asigure identificarea problemelor 
poten iale i s elaboreze modalit i adecvate de r spuns ca, de exemplu:
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Gestionarea a tept rilor, prin  oferirea unor informa ii clare despre natura i nivelul de 
serviciu pe care clien ii/consumatorii/utilizatorii/elevii sau p rin ii ar trebui s -l a tepte i 
punerea la dispozi ie a procedurilor prin care ter ele p r i î i pot exprima insatisfac ia i 
prin care reclama iile de acest tip vor fi investigate. 

  
Crearea unui mediu de munc mai  protejat.  

 

Adoptarea unor instrumente

 

adecvate de protec ie a lucr torilor i anume 

 

canale de 
comunicare, monitorizare, m suri de securitate, etc.   

 

Încheierea de acorduri de cooperare cu  autorit i publice relevante  precum poli ia, 
inspec ia muncii, servicii sociale.  

e) Instruirea adecvat pentru manageri i lucr tori, prin includerea aspectelor de 
securitatea i s n tatea în munc

 

i formarea unor calific ri specifice, precum 
tehnici de evitare i gestionare a conflictelor. 

f) Adoptarea unei proceduri privind supravegherea i investigarea reclama iilor de 
h r uire i/sau violen din partea ter ilor, precum i informarea victimelor asupra 
evolu iei investiga iilor i ac iunilor relevante.  

g) Implementarea unor politici explicite cu privire la sprijinul acordat lucr torilor expu i 
h r uirii i/sau violen ei din partea ter ilor, care pot include, de exemplu i în func ie 
de circumstan e, asisten medical (inclusiv asisten psihologic ), consiliere 
juridic

 

practic

 

i/ sau ajutor financiar (precum de exemplu asigurarea suplimentar  
obliga iilor statutare). 

h) Stabilirea unor cerin e explicite privind modul de raportare a incidentelor de c tre 
lucr tori, m surile aplicate pentru protejarea acestora  de eventuale acte de 
represiune, precum i escaladarea subiectelor c tre alte autorit i publice precum, 
de exemplu, poli ia, inspec ia muncii etc., în contextul practicilor i politicilor 
na ionale.  

i) Implementarea unei politici explicite pentru a se stabili când este adecvat s se 
înainteze o plângere, s se raporteze o infrac iune sau se fac schimb de informa ii 
cu al i angajatori i autorit i publice, cu privire la violen a din partea ter ilor, luându-
se în considera ie respectarea integrit ii i confiden ialit ii datelor personale, 
obliga iile legale i principiile protec iei.  

k) Implementarea unei proceduri eficiente i transparente de înregistrare a faptelor i 
datelor legate de monitorizarea i continuarea procedurilor puse în aplicare.    

l)  Aplicarea de m suri pentru a se asigura c setul de politici este cunoscut în am nunt 
i în eles de c tre management, lucr tori i ter ele p r i.   

6. În acest sens, partenerii sociali din sectoarele men ionate mai sus pun accentul pe 
necesitatea i relevan a elabor rii unor abord ri adecvate atât la nivel na ional, cât i 
la nivel local, pentru identificarea i prevenirea actelor de violen i h r uire la locul 
de munc .   



DIALOGUL SOCIAL 1LA NIVEL EUROPEAN  
LINII DIRECTOARE INTERSECTORIALE, PENTRU COMBATEREA VIOLEN EI I H R UIRII 

DIN PARTEA TER ILOR LA LOCUL DE MUNC

    
(IV) IMPLEMENTAREA, PA II CARE VOR URMA ÎN VIITOR     

Implementarea acestor linii directoare i activitatea în continuare  vor cuprinde trei etape:    

Etapa 1 

 
Asumarea unui angajament ferm i diseminarea informa iei   

Partenerii sociali care au semnat acest document vor disemina liniile directoare i vor 
întreprinde m surile necesare pentru a aborda i evalua aspectele privind h r uirea i 
violen a din partea ter ilor, bazându-se pe setul de politici men ionat în sec iunea 3 din 
prezentul document:   

 

Vor solicita împreun

 

sprijinul Comisiei Europene pentru derularea unui proiect privind 
diseminarea i promovarea Liniilor directoare, inclusiv prin organizarea unor ateliere de 
lucru pân la sfâr itul anului 2011.  

 

Vor încuraja promovarea Liniilor directoare în rile membre, la toate nivelele relevante, 
inând cont de  practicile existente la nivel na ional, ac ionând împreun sau în mod 

independent. În temeiul interesului demonstrat din partea publicului larg, partenerii 
sociali vor transmite acest document tuturor actorilor relevan i la nivel european sau 
na ional. Vor invita i membrii care sunt din afara Uniunii Europene s aplice aceste Linii 
directoare.  

Etapa 2 

 

Cre terea gradului de con tientizare  

Partenerii sociali na ionali vor publica materiale pe tema violen ei i h r uirii din partea 
ter ilor, vor dezvolta  bune practici i le vor împ rt i  în sectoarele  lor de activitate.   
Aceast activitate poate include toate mijloacele adecvate stadiului actual de cuno tin e i 
experien

 

asupra fenomenului  violen ei din partea ter ilor în respectiva ar membr , poate 
lua în considerare m suri deja întreprinse în domeniu i poate include posibilitatea unor:  

 

Cercet ri viitoare; 

 

Publica ii; 

  

Organizarea de conferin e la care  p r ile interesate s poat

 

face schimb de bune 
practici i s poat

 

conlucra la solu ionarea unor aspecte ale problemei.      

Etapa 3 -  Monitorizarea rezultatelor, continuarea activit ii  
Partenerii sociali semnatari vor: 

 

Elabora un raport privind progresele realizate pân în anul 2012 care va fi înaintat 
Comitetelor respective de dialog sectorial, i ulterior va servi Comitetului European de 
dialog social la elaborarea raportului comun.  

 

La elaborarea urm torului program de lucru pentru promovarea dialogului social la 
nivel european, partenerii sociali vor lua în considerarea prezentele Linii directoare.  

 

Dac este necesar, se vor organiza întâlniri i edin e intersectoriale, iar în anul 2013 
va avea loc o evaluare comun final .  

                                                            
ii  
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iii  


