
CONVENŢIA NR. 160 
 

Convenţia privind statistica muncii 
 

Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de către 
Consiliul administrativ al Biroului Internaţional al Muncii şi întrunită la 7 iunie 1985 în cadrul 
celei de-a şaptezeci şi una sesiune,  

hotărînd să adopte mai multe propuneri de revizuire  a Convenţiei din 1938 privind 
statistica salariilor şi orelor de lucru (63), problemă ce constituie punctul cinci de pe ordinea de 
zi a sesiunii,  

hotărînd să acorde acestor propuneri forma de convenţie internaţională, adoptă la  
douăzeci şi cinci iunie anul una mie nouă sute optzeci şi cinci Convenţia ce urmează, care poate 
fi denumită Convenţia din anul 1985 privind statistica muncii. 

 
I. PREVEDERI GENERALE 

 
Articolul 1 

 
 Fiecare Membru, care ratifică prezenta Convenţie, se obligă să colecteze regulat, să 
prelucreze  şi să publice principalele date statistice privind munca, care, după posibilităţi, se vor 
extinde treptat pentru a cuprinde următoarele subiecte:  
 a) populaţia economic activă, ocuparea, şomajul, dacă este atestat şi, după posibilităţi, 
subocuparea;  
 b) structura şi repartizarea populaţiei economic active în scopul unei analize detaliate şi care 
vor servi drept date de referinţă;  
 c) veniturile medii şi orele de lucru (orele de lucru efectiv lucrate sau plătite) şi, în cazul în 
care este oportun, cota salariului pe unitate de timp şi durata normală a timpului de muncă; 
 d) structura şi distribuirea salariilor;  
 e) costul muncii;  
 f) indicii preţurilor de consum;  
 g) cheltuielile gospodăriilor casnice sau, dacă este cazul, cheltuielile familiilor şi, după 
posibilităţi, veniturile gospodăriilor casnice, sau, dacă e cazul, veniturile familiilor;  
 h) traumatismul în producţie şi, pe cât este posibil, bolile profesionale;  
 i) conflictele de muncă.  

Articolul 2 
 
 La elaborarea sau reexaminarea conceptelor, definiţiilor şi metodologiei utilizate la 
colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor statistice prevăzute de prezenta Convenţie, Membrii 
vor lua în considerare cele mai recente standarde şi îndrumări adoptate sub egida Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii. 
 

Articolul 3 
 
 La  elaborarea sau reexaminarea conceptelor, definiţiilor şi metodologiei utilizate la 
colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor statistice prevăzute de prezenta Convenţie se 
organizează consultaţii cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor, acolo unde acestea există, în 
scopul determinării necesităţilor acestora şi asigurării colaborării cu aceste organizaţii.  

 
Articolul 4 

 
 Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu impune obligaţia de publicare sau dezvăluire sub 
orice formă a datelor, care ar putea cauza divulgarea  informaţiei ce vizează anumite unităţi 
statistice, cum sînt: persoana, gospodăria casnică, instituţia sau întreprinderea. 

 
Articolul 5 

 
 Fiecare Membru, care ratifică prezenta Convenţie, se obligă, cât mat curând posibil, să 
comunice la Biroul Internaţional al Muncii datele statistice publicate, elaborate în scopul 
aplicării prezentei Convenţii şi informaţia privind publicarea acestora, în special:  
 a) date de referinţă cu privire la mijloacele de diseminare utilizate (denumirea şi numărul 
publicaţiilor periodice şi descrierile similare în cazul în care datele au fost diseminate sub alte 
forme); şi  



 b) cele mai recente date sau perioade pentru care diferite tipuri de date statistice sunt 
disponibile, precum şi data la care  acestea au fost publicate sau comunicate. 

 
Articolul 6 

 
Descrierea detaliată a surselor, conceptelor, definiţiilor şi metodologiei utilizate la 

colectarea şi compilarea datelor statistice, prevăzute de prezenta Convenţie:  
a) se prezintă şi se reînnoiesc pentru a reflecta modificările esenţiale;  
b) se expediază, cât mat curând posibil, la Biroul Internaţional al Muncii; şi  
c) se publică de organe naţionale competente. 

 
 

II. INDICATORII DE BAZĂ PRIVIND STATISTICA MUNCII 
 

Articolul 7 
 
 Statisticile curente privind populaţia economic activă, ocuparea, şomajul, dacă este relevant, 
şi unde este posibil, subocuparea vizibilă, urmează a fi compilate, astfel încât să fie 
reprezentative la nivelul întregii ţări. 

 
Articolul 8 

 
 Statistica structurii şi repartizării populaţiei economic active se prezintă astfel, încît să fie 
reprezentativă la nivelul întregii ţări în scopul unei analize detaliate şi care vor servi drept date 
de referinţă. 

 
Articolul 9 

 
 1. Statistica curentă a salariilor medii şi a orelor de lucru (orele efectiv lucrat sau plătit) se 
prezintă pe toate categoriile principale  de salariaţi şi pe toate activităţile economice principale 
astfel,  încât să fie reprezentativă la nivelul întregii ţări. 
 
 2. În caz de necesitate datele statistice privind cota salariului pe unitate de timp şi durata 
normală a timpului de muncă urmează a fi compilate după ocupaţiile de bază importante sau pe 
grupe de ocupaţii în activităţile economice principale astfel, încât acestea să fie reprezentativă la 
nivelul întregii ţări. 

 
Articolul 10 

 
 Datele statistice cu privire la structura şi distribuirea salariilor se prezintă astfel,   încât să 
cuprindă salariaţii din activităţile principale ale economiei naţionale. 

 
Articolul 11 

 
 Datele statistice cu privire la costul muncii vor fi prezentate pe activităţile economice 
principale. După posibilităţi, aceste date statistice trebuie să fie consistente cu datele privind 
ocuparea şi orele de lucru (timp efectiv lucrat şi plătit) din aceleaşi activităţi.  

 
Articolul 12 

 
 Indicii preţurilor de consum vor fi calculaţi în scopul estimării variaţiei în timp a preţurilor la 
mărfurile reprezentative ale tendinţelor de consum a unor categorii semnificative de populaţie 
sau a întregii populaţii.      

 
Articolul 13 

 
 Statistica  cheltuielilor gospodăriilor casnice sau, dacă e cazul, a cheltuielilor familiilor, şi, 
după posibilităţi, a veniturilor gospodăriilor casnice, sau, dacă e cazul, a veniturilor familiilor 
pentru gospodării casnice sau familii de toate  tipurile şi mărimile va fi compilată astfel, încât 
aceasta să fie reprezentativă la nivelul întregii ţări. 
  



Articolul 14 
 

1. Statistica traumatismului în producţie urmează a fi compilată astfel, încât să fie 
reprezentativă la nivelul întregii ţări, şi să acopere, unde e posibil, toate activităţile economice.  
2. Pe cât este posibil, statistica bolilor profesionale va fi prezentată pe toate activităţile 
economice astfel, încât aceasta să fie reprezentativă la nivelul întregii ţări. 

. 
Articolul 15 

 
Statistica conflictelor de muncă, urmează a fi elaborată acoperind toate activităţile 

economice astfel, încât să fie reprezentativă la nivelul întregii ţări. 
 

 
III. ACCEPTAREA OBLIGAŢIILOR 

  
Articolul 16 

 
 1. Fiecare Membru, care ratifică prezenta Convenţie, conform obligaţiilor generale, definite 
în Capitolul I, va accepta obligaţiile Convenţiei privind respectarea unui sau a mai multor 
articole din Capitolul II. 
 2. Fiecare Membru va indică în documentul de ratificare articolul sau articolele din Capitolul 
II pentru care îşi asumă obligaţiile ce decurg din prezenta Convenţie. 
 3. Fiecare Membru, care a ratificat prezenta Convenţie, poate, ulterior, să notifice 
Directorului general al Organizaţiei Internaţional a Muncii cu privire la asumarea obligaţiilor ce 
decurg din prezenta Convenţie referitor la respectarea unui sau a mai multor articole din 
Capitolul II, neindicate în documentele de ratificare. Aceste notificări se vor considera ratificate 
cu începere de la data depunerii acestora. 
 4. Fiecare membru, care a ratificat prezenta Convenţie, în rapoartele sale cu privire la 
aplicarea acesteia, prezentate în condiţiile articolului 22 al Statutului Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii, va notifica despre legislaţia şi practicilor sale privind dispoziţiile din articolele  
Capitolului II, pentru care  nu şi-a asumat obligaţii ce decurg din Convenţie, şi despre măsurile 
întreprinse sau preconizate pentru a legitima aceste dispoziţii ale Convenţiei. 

 
Articolul 17 

 
 1. Un Membru poate iniţial limita sfera de prezentare a statisticilor menţionate în articolul 
sau articolele din Capitolul II, pentru care şi-a asumat obligaţii ce decurg din prezenta Convenţie, 
pentru anumite categorii specifice de angajaţi, sectoare economice, activităţi economice sau zone 
geografice.  
 2. Fiecare Membru, care în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol limitează sfera 
de prezentare a datelor  statistice, în primul său raport cu privire la aplicarea prezentei  
Convenţii, prezentat conform articolului 22 al Statutului Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 
indică articolul sau articolele din Capitolul II, pentru care se aplică aceste limitări, menţionând 
caracterul şi motivele acestor limitări şi comunică în rapoartele ulterioare în ce măsură s-a făcut 
posibilă sau se preconizează cuprinderea  altor  categorii de lucrători, sectoare economice, 
activităţi economice sau zone geografice. 
 3. După consultarea reprezentanţilor patronatului şi a sindicatelor, Membrul poate, printr-o 
declaraţie depusă Directorului General al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la o lună după 
fiecare aniversare de la intrare în vigoare a prezentei Convenţii, să introducă limitările ulterioare 
ale sferei de acoperire cu date statistice, menţionate în articolul sau articolele din Capitolul II, 
pentru care şi-a asumat obligaţii ce decurg din Convenţie. Aceste notificări intră în vigoare la un 
an după data înregistrării. 
 Fiecare Membru, care introduce astfel de limitări, urmează să furnizeze în rapoartele sale cu 
privire la aplicarea Convenţiei, conform articolului 22 al Statutului Organizaţiei  Internaţionale a 
Muncii, informaţia prevăzută în paragraful 2 al prezentului articol. 

 
Articolul 18 

 
 Prezenta Convenţie revizuieşte Convenţia din anul 1938 privind statistica salariilor şi a orelor 
de lucru.  
 



 
 

IV. DISPOZIŢII FINALE 
 

Articolul 19 
 
 Instrumentele de ratificare a prezentei Convenţii se depun Directorului general al Biroului 
Internaţional al Muncii pentru înregistrare.  

 
Articolul 20 

 
 1. Prezenta Convenţie va fi obligatorie doar pentru acei Membri ai Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii a căror instrumente de ratificare sînt înregistrate de Directorul general. 
 2. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la 12 luni de la data înregistrării de către Directorul 
general a documentelor de ratificare a doi Membri ai Organizaţiei.  
 3. Ulterior, prezenta Convenţie va intra în vigoare pentru orice Membru al Organizaţiei la 12 
luni de la data înregistrării documentului său de ratificare. 

 
Articolul 21 

 
 1. Orice Membru, care a ratificat prezenta Convenţie, la expirarea a 10 ani de la data iniţială 
de intrare în vigoare a acesteia, poate să o denunţe printr-o notă de denunţare depusă Directorului  
general al  Biroului Internaţional al Muncii pentru înregistrare. Denunţarea nu va avea efect 
decât după un an de la data înregistrării acesteia.  
 2. Pentru fiecare Membru, care a ratificat prezenta Convenţie şi care în termen de un an de la 
expirarea perioadei de 10 ani menţionată la punctul precedent nu foloseşte dreptul la denunţare, 
prevăzut de prezentul articol, Convenţia va rămîne în vigoare şi pentru următorii 10 ani şi 
ulterior acesta va putea să o denunţe la expirarea fiecărei perioade de 10 ani în modul prevăzut 
de prezentul articol. 
 3. După consultarea reprezentanţilor patronatelor şi sindicatelor, Membrul, care a ratificat 
prezenta Convenţie  poate, la expirarea perioadei de 5 ani de la intrarea iniţială în vigoare  a 
acesteea, printr-o cerere depusă Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii să se 
retragă de la obligaţiile asumate ce decurg din prezenta Convenţie privind respectarea unuia sau 
a mai multor articole din Capitolul II, cu condiţia, că acesta îşi menţine respectarea acestor 
obligaţii pentru cel puţin unu dintre aceste articole. Un atare refuz va avea efect doar după 
expirarea unui an de la data înregistrării cererii de retragere de la obligaţiile asumate.  
 4. Fiecare Membru, care a ratificat prezenta Convenţie, şi, în termen de un an de la expirarea 
perioadei de cinci ani, stipulat în paragraful 3 al prezentului articol, nu şi-a folosit dreptul de 
refuz, articolele din Capitolul II, pentru care  şi-a asumat obligaţii ce decurg din prezenta 
Convenţie, vor rămâne în vigoare pentru următorii cinci ani şi, ulterior, acesta se poate retrage de 
la obligaţiile asumate la expirarea fiecărei perioade de cinci ani în modul prevăzut de prezentul 
articol.  

 
Articolul 22 

 
 1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica tuturor Membrilor 
Organizaţiei  Internaţionale a Muncii despre înregistrarea tuturor actelor de ratificare şi a notelor 
de denunţare, depuse de Membrii Organizaţiei. 
 2. Directorul general notifică membrii Organizaţiei despre înregistrarea celui de-al doilea 
instrument de ratificare şi atrage atenţia acestora asupra datei de intrare în vigoare a prezentei 
Convenţii. 

 
Articolul 23 

 
 Directorul general al Biroului  Internaţional al Muncii va comunica Secretarului general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru  înregistrare, în conformitate cu articolul 102 al Statutului 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, informaţii complete cu privire la toate actele de ratificare şi notele 
de denunţare înregistrate de acesta în conformitate cu prevederile articolelor anterioare. 

 
Articolul 24 

 
 În cazurile  în care Consiliul Administrativ al Biroului Internaţional al Muncii consideră 
aceasta necesar, va prezenta Conferinţei generale un raport privind aplicarea prezentei Convenţii 



şi va examina oportunitatea includerii în agenda de lucru a Conferinţei a problemei cu privire la 
revizuirea integrală sau parţială a acesteia. 
 

Articolul 25 
 
 Dacă Conferinţa va adopta o nouă convenţie care ar revizui în întregime sau în parte prezenta 
Convenţie şi, dacă în noua convenţie nu se va prevede altfel, atunci: 
 a) ratificarea de către oricare dintre Membri a noii convenţii revizuite va atrage automat după 
sine, independent de prevederile articolului 21, denunţarea imediată  a prezentei Convenţii cu 
condiţia că noua Convenţie revizuită a intrat în vigoare;  
 b) din ziua intrării în vigoare a noii convenţii revizuite, prezenta Convenţie încetează de a fi 
deschisă pentru ratificare de către Membri. 
 2. Prezenta Convenţie va rămîne în vigoare în forma şi conţinutul actual pentru acei Membri 
ai Organizaţiei care au ratificat-o pe aceasta, dar n-au ratificat convenţia revizuită.  

 
Articolul 26 

 
 Prezenta Convenţie este întocmită în limbile engleză şi franceză, ambele texte avînd aceeaşi 
valabilitate. 
----------------------- 

Data intrării în vigoare: 21 aprilie 1988 
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