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Preambul 
 
Coordonarea si implementarea corecta a informarii si coordonarii 
procedurilor in instante de reprezentare a lucratorilor la diferite nivele 
reprezinta prioritatea numarul unu pentru sindicate cu scopul de a asigura o 
reprezentare corecta a intereselor lucratorilor in companiile multinationale. 
In special este important sa se asigure proceduri proactive si semnificative 
de informare si consultare  la nivelul EWC: acest lucru este posibil doar 
asigurandu-ne ca aceste proceduri la nivel European beneficieaza de 
rezultatele informarii si consultarii care au loc la nivel national/local privind 
problematici de competenta lor. In acelasi timp, noul drept /obligatie a 
membrilor EWC de a informa lucratorii dupa o intalnire EWC are scopul de le 
permite organizatiilor nationale ale lucratorilor sa profite de pe urma 
informatiilor privind aspectele transnationale. Proiectul ICARUS isi 
focalizeaza atentia asupra unor elemente critice ale coordonarii prin 
intermediul diferitilor actori care joaca un rol in reprezentarea lucratorilor in 
cadrul MNC. 
 
 
INTRODUCERE  
 
Proiectul “ICARUS Information and Consultation: Approaches of research 
coordinating good Union Standards”, care in limba italiana se poate traduce 
prin Informare si Consultare: Abordarea unei cercetari pentru coordonarea 
de standarde sindicale de nivel inalt, este rezultatul muncii unui amplu 
parteneriat international si a fost sprijinit de Uniunea Europeana prin 
programele de finantare pentru implementarea de activitati si cunostinte 
dedicate Dialogului social. Tematica analizata se refera in mod special la 
procesele de informare si de consultare a lucratorilor. Proiectul a fost finantat 
pe linia de bilant 04030303 a Comisiei Europene, prin Directia Generala 
Ocupare si Afaceri Sociale. 
 
Proiectul dezvoltat de reteaua sindicala europeana a ICARUS este structurat 
pe cercetare si actiune sindicala. Scopul initiativei este de fapt acela de a 
reusi sa imbine beneficiile oferite de o cercetare calitativa si cantitativa cu 
capacitatea promotorilor proiectului de a pune in joc tactici si strategii de 
sindicalizare a lucratorilor in companiile multinationale. Cercetarea s-a 
focalizat asadar pe functionarea proceselor de informare si consultare, dar 
inclusiv pe coordonarea activitatii de reprezentare a lucratorilor desfasurata 
in cadrul companiilor multinationale de functionarii sindicali, reprezentanti ai 
lucratorilor si membri in Comitetelor de Intreprindere Europeana. Aceasta 
cercetare a fost pusa in sprijinul procesului de identificare de bune practici si 
de formare a reprezentantilor lucratorilor in ceea ce priveste cunoasterea 
drepturilor la informare si consultare, relatiile industriale in contextul 
transnational si natura economica si organizationala a companiilor 
multinationale, dar si rolul primordial al acestor subiecti economici pe piata 
globala. 

 



 

 
Avand in vedere experienta mai sus mentionata, prezentul proiect are ca si 
tinta pentru intrunire urmatoarele nevoi ale organizatiilor sindicale partenere 
in proiect: 
 
• analizarea practicilor bune sau rele privind informarea reciproca si 

cooperarea prin reprezentantii lucratorilor in filialele companiilor 
multinationale, membrii EWC, delegati ai sindicatelor care se ocupa de 
activitatea sindicatelor referitoare la filialele locale ale companiilor 
multinationale. 

 
• sa furnizeze educatie si formare specifice si personalizate pentru 

implementarea deplina si corecta a drepturilor la informare si consultare 
la nivel de microintreprinderi, care se adreseaza reprezentantilor 
lucratorilor din filialele locale ale MNC, delegatilor EWC, reprezentantilor 
sindicatelor din teritoriu care se ocupa de activitatea sindicala in cadrul 
filialelor locale ale MNC.  

 
• sa stabileasca o retea coordonata a reprezentantilor sindicali la diferite 

nivele, favorizand increderea reciproca, si sa profite de aceasta pentru a 
asigura o mai buna coordonare in ceea ce priveste informarea si 
consultarea la diferite nivele si coerenta actiunilor sindicatelor intr-o 
dimensiune transnationala a participarii lucratorilor. 

 
Proiectul intentioneaza sa demareze actiuni specifice care au ca ultim scop 
acela de le a posibilitatea reprezentantilor lucratorilor de la diferite nivele sa 
fie proactivi intr-un cadru de imbunatatire a dialogului social si a relatiilor 
industriale in contextul companiilor multinationale.  
 
 
Obiectivele proiectului 
 
Obiectivul general al proiectului este acela de a creste si de a disemina o 
mai buna cunoastere si intelegere a drepturilor la Informare si Consultare 
stabilite de Directivele Europene 2002/14/EC si respectiv 2009/38/EC, asa 
cum sunt receptionate in legislatiile nationale. O intelegere profunda a 
continuturilor si implementarea acestor Directive vor reprezenta pivotul 
analizei si activitatilor prevazute in cadrul acestui proiect.  
 
Proiectul tinteste de asemenea catre urmatoarele obiective:  
 
• Actualizarea cunostintelor delegatilor sindicali si reprezentatilor 

lucratorilor cu privire la potentialul oferit de noile prevederi ale Directivei 
2009/38/EC, in legatura cu o perspectiva concreta 
 

• Explorarea modalitatii in care noile elemente introduse prin directiva de 
mai sus 38/2009/EC isi gasesc aplicarea in activitatea concreta a 
membrilor EWC si a organizatiilor nationale ale lucratorilor – si cu 
respectivele probleme in materie; 

 
• Adaptarea conditiilor si procedurilor corecte pentru a beneficia efectiv de 

drepturile la informare si consultare instituite prin Directiva 2002/14/EC si 
respectiv Directiva 2009/38/EC, cu scopul unei reprezentari eficiente a 
lucratorilor in cadrul companiilor multinationale. 

 



 

 
Obiectivele politice ale proiectului au fost urmatoarele: 
 
 intarirea parteneriatului international cu alte organizatii si interventia 

asupra chestiunilor cheie de pe aproape toate pietele in era globalizarii: 
dinamicile si aspectele critice pentru lucratorii din intreprinderi care au o 
greutate/importanta specifica pe pietele internationale si nationale din 
multe State; 

 
 abordarea tematicii privind informarea reprezentantilor lucratorilor de 

catre management, respectiva utilizare a acestora si procedurile de 
consultare care pot decurge din acestea; 

  
 dezvoltarea unei reflectii privind importanta informarii reciproce si a 

colaborarii intre cei trei actori implicati (repreznetant CIE, delegati 
sindicali si sindicalisti) asupra reprezentarii intr-o filiala locala a unei 
multinationale. 

  
Project Description 
 
CGIL Lombardia a promovat prin acest proiect un plan de lucru de 12 luni 
dedicat tematicilor informarii si consultarii lucratorilor in companiile 
multinationale, in scopul insusirii mai multor cunostinte si a pregatirii 
instrumentelor utile pentru formare si pentru actiunea sindicala in ceea ce 
priveste sistemul de business al grupurilor multinationale si in ceea ce 
priveste raportul de cooperare si informare reciproca intre reprezentantii 
sindicali ai filialelor la nivel local, functionarii sindicali si membrii Comitetelor 
de Intreprindere Europeana (CIE).  
 
  
Reteaua de lucru 
 
Grupul de sindicate europene care au partcipat la proiect au lucrat de-a 
lungul celor 12 luni printr-un sistem in retea. Grupul de pilotaj al ICARUS s-a 
intrunit de cinci ori la Bruxelles, Barcelona, Bucuresti, Ispra si Milano 
bucurandu-se de participarea coordonatorilor ICARUS din partea tuturor 
partenerilor in retea. Un element forte in realizarea actiunilor a fost fara 
indoiala capacitatea de lucru in grup si coeziunea  pe care parteneriatul l-a 
construit si mentinut in toate fazele de implementare ale proiectului 
ICARUS.   
  
CGIL Lombardia a implicat in parteneriat organizatii sindicale regionale 
CFDT Rhones Alpes (Franta), Comissiones Obreras de Catalunya si Union 
General de Trabajadores de Catalunya (Spania), DGB Nieder Sachsen 
(Germania), TUC Southern and Eastern England (Regatul Unit), CNSRL 
FRATIA (Romania), CISL Lombardia (Italia) si a beneficiat de sprijinul 
stiintific al IRES Emilia Romagna (Italia). 
 
Grupul de coordonare al proiectului reprezinta culturi sindicale europene 
numeroase si diferite: acest lucru constituie fara indoiala o valoare adaugata 
intrucat rezultatul indirect al proiectului este cu siguranta cunoasterea 
reciproca si imbogatirea obtinuta prin contaminarea reciproca. 
 



 

 
Fazele proiectului si actorii implicati 
 
Actiunile prevazute de proiect sunt multiple la numar, de diferite tipuri si s-au 
succedat in mod coerent pe intreaga durata a proiectului ICARUS. Acestea 
au fost: 
 
Cercetare cantitativa -  CGIL Lombardia a organizat, in colaborare cu 
proprii parteneri, o faza de cercetare cantitativa realizata in cel putin sase 
State din Uniune Europeana, experimentand ca si instrument un chestionar 
cu intrebari cu un singur raspuns adresate urmatorilor 3 subiecti/actori 
diferiti:  
 
• reprezentantilor sindicali din filialele locale ale multinationalelor,  

 
• functionarilor sindicali competenti pentru filiala  

 
• membrilor Comitetelor de Intreprindere Europeana. 

  
Cercetare calitativa – Pe baza rezultatelor obtinute s-a realizat cea de-a 
doua faza a studiului, respectiv promovarea unui focus group. Rezultatul a 
fost analiza dinamicilor de informare reciproca si de cooperare intre cele trei 
tipologii de persoane intervievate prin chestionarul catitativ. Scopul acestui 
experiment este inclusiv acela de a realiza un instrument de lucru care sa fie 
la dispozitia lucratorilor si a sindicatului de la diferitele nivele, care se poate 
relua si experimenta in toate organizatiile partenere in proiect, care se poate 
imbunatati si valida in timp. 
  
Formare – Ultima faza a proiectului a fost dedicata formarii. Un modul de 
formare structurat pe sesiuni in aula si lucru in grup a caror durata totala a 
fost de doua zile si jumatate de seminar, impartit in activitati organizate in 
sesiuni mai scurte. Au fost implicati circa 40 de sindicalisti proveniti din 6 tari. 
Inclusiv acest modul este conceput pentru a fi reluat in diferitele contexte 
nationale. Temele formarii se refera, in afara de continuturile chestionarelor, 
inclusiv la aprofundarea chestiunilor-cheie de ordin juridic si contractual in 
materie de relatii industriale in companiile multinationale, de strategii de 
sindicalizare intr-un context multicultural, in ceea ce priveste abordarea 
restructurarilor si a crizelor industriale si de productie. 
  
Output – uri/Rezultate 
 
Instrumentele de lucru (Cercetare& Actiune sindicala) puse la dispozitie de 
ICARUS sunt:  
• setul de chestionare de explorare – o versiune lunga pentru studiu 

stiinf=tific si o versiune mai scurta pusa la dispozitia stakeholderilor 
sindicali pentru a incadra contextul de interventie, 

 
• metodologia pentru a conduce un focus group, utila pentru cercetarea 

calitativa si pentru a veni in sprijinul intrunirilor sindicale care au ca scop 
armonizarea si implementarea cooperarii intre stakeholderii 
reprezentantilor lucratorilor in companiile multinationale, 

 
• Materiale de formare, adresate stakeholderilor de mai sus, dar intr-o 

viziune mai ampla, destinate inclusiv proceselor de sensibilizare in ceea 
ce priveste strategiile sindicale transnationale. 



 

 

Elaborarea rezultatelor chestionarelor  
 

Structura esantionului 
 
Actorii intervievati au fost per ansamblu 158 la numar, din care 79 membri ai 
CIE, 45 de reprezentanti ai lucratorilor si 34 de functionari sindicali. Printre 
cei intervievati exista o majoritate neta a celor care lucreaza intr-o alta tara 
decat cea in care se afla sediul central (86% fata de 14%). In cazul 
reprezentantilor lucratorilor, aceasta tendinta este si mai evidenta (92%). 
Este la fel de neta inclusiv suprapunerea actorilor italieni care, raportat la 
numarul total de interviuri, se ridica la 58%. Inclusiv in acest caz tendinta 
este mai evidenta pentru reprezentantii lucratorilor. In vreme ce cei 
intervievati reprezinta 17 %, toate celelalte tari (Franta, Germania, Romania 
si Regatul Unit) ocupa intre 5 si 8 %.  
Aproape jumatate (44%) din reprezentantii lucratorilor si ai CIE lucreaza in 
mari grupuri multinationale cu mai mult de 10.000 de angajati. Iese oricum in 
evidenta faptul ca 31,5 % din acesti actori ai intreprinderilor nu cunosc 
numarul de angajati ai multinationalei pentru care lucreaza. Printre 
reprezentantii lucratorilor, valoarea atinge de-a dreptul 60%, in vreme ce 
15% din membrii CIE nu stiu nivelele de ocupare ale grupului multinational. 
Aceste date par sa indice ca mai ales reprezentantii lucratorilor nu sunt in 
totalitate constienti de dimensiunea transnationala a grupului din care fac 
parte inclusiv filiala sau agentia lor. 
  
 
Intruniri  
 
Fata de numarul de intruniri ordinare desfasurate in ultimii  trei ani, mai mult 
de 1/3 din delegatii CIE declara ca au participat la o intrunire pe an. Exista 
oricum si cativa delegati (8%) care au asistat la mai putin de trei intruniri in 
ultimii trei ani. Este intersant faptul ca aproape jumatate din delegatii CIE 
declara ca au avut mai mult de o intrunire pe an si ca 35% au participat la 
cel putin doua intruniri pe an. De asemenea, circa 60 % din delegatii CIE 
declara ca au participat la cel putin o intrunire extraordinara in ultimii trei ani. 
La aceste intalniri se adauga, in 70% din cazuri, cel putin doua intruniri pe 
an ale comitetului restrans. Aceste date par sa indice ca activitatea CIE tinde 
sa se intensifice.  
 
In ceea ce priveste functionarea CIE, marea majoritate a respondentilor 
(92,5%) confirma existenta unui comitet restrans. Redactarea proceselor – 
verbale ale intrunirilor cu managementul ii este incredintata in mare parte 
CIE. In putine cazuri managementul este cel care isi asuma aceasta 
responsabilitate si in cateva cazuri procesul - verbal este redactat impreuna. 
Dar in aproape toate aceste cazuri (89%), procesele – verbale sunt stabilite 
de comun acord intre cele doua parti. Procesele - verbale sunt redactate in 
mai multe limbi, in 39% din cazuri in toate limbile si in 42% din cazuri in 
limbile principale. Si viceversa, s-ar putea spune de asemenea ca in circa 60 
% din cazuri exista delegati CIE carora nu le sunt furnizate procesele - 
verbale in propria limba si care asadar pot intampina probleme in intelegerea 
proceselor - verbale. Avand in vedere ca in conformitate cu directiva 
europeana managementul ar trebui sa le furnizeze membrilor CIE resursele 
si materialele care le sunt necesare pentru o indeplinire corespunzatoare a 
functiilor lor, ar fi probabil de dorit sa primeasca traducerile in toate limbile. 
 



 

 
Modalitati de comunicare 
 
In medie 92% din cei intervievati afirma ca rezultele intrunirilor CiE le sunt 
transmise. Trebuie oricum subliniat ca din  reprezentantii lucratorilor 18% 
semnleaza ca nu primesc rezultatele intrunirilor CIE. Aceasta informatie 
confirma ca inca exista probleme referitoarea la transmiterea rezultatelor 
catre toti angajatii din toate structurile multinationalelor.  
Atunci cand transmiterea rezultatelor se face, modalitatile prin care se 
comunica rezultatul intrunirilor CIE sunt dintre cele mai variate. Modalitatile 
cele mai raspandite sunt procesele – verbale transmise prin email 
reprezentantilor lucratorilor. O alta modalitate foarte raspandita este 
reprezentata de adunarile tinute in filiala in care lucreaza persoana 
intervievata. Mai intalnim intruniri ale structurilor de reprezentare a 
lucratorilor cu delegatii CIE care au loc in filiala persoanei intervievate. 
Urmeaza difuzarea proceselor – verbale prin intranet si intrunirile structurilor 
nationale de coordonare ale grupului la care participa inclusiv delegatii CIE. 
Mai exista si difuzarea rezultatelor in cadrul filialei CIE si in cadrul intalnirilor 
intre structurile de reprezentare ale lucratorilor cu delegatii CIE care au loc in 
toate filialele grupului multinational in tara persoanei intervievate. In cele din 
urma, exista modalitatea adunarilor care se tin in toate filialele grupului in 
tara persoanei intervievate urmata de newsletterele CIE. 
Aceste rezultate demonstreaza ca utilizarea tehnologiilor informatiei si 
comunicarii este inca subreprezentata. 
 
Raporturile intre delegatii CIE si organizatiile sindicale 
 
In ceea ce priveste raporturile intre CIE si organizatiile sindicale, in 56% 
dintre intervievati se remarca prezenta unui functionar sindical responsabil, 
30% sustin ca nu exista un sindicalist de referinta in vreme ce 14% nu 
raspund sau nu stiu sa raspunda la intrebare. Printre reprezentantii 
lucratorilor aceasta ultima valoare este cea mai ridicata, atingand 22%. 
Aceasta informatie pare sa confirme faptul ca reprezentantii lucratorilor au 
lacune in ceea ce priveste activitatea CIE.  
Calitatea raporturilor intre delegatii CIE si structurile sindicale semnalata de 
actorii intervievati este foarte satisfacatoare cu 39,6% care considera 
raporturile pe deplin multumitoare si 46,5 % care considera raporturile mediu 
satisfacatoare. 14% din cei intervievati denunta in schimb o situatie mai mult 
sau mai putin nesatisfacatoare sau de-a dreptul lipsa oricarui raport intre 
CIE si Sindicat. Aceste date indica faptul ca pentru 60% din respondenti 
raportul intre cei doi actori poate fi imbunatatit. Din respondentii cu un nivel 
ridicat de experienta de-a dreptul 72% cred ca raporturile intre CIE si 
sindacate pot fi imbunatatite.  
 
Aceste marje de imbunatatire se pare ca exista in toate tarile analizate. 
Aceste date sunt in conformitate cu faptul ca 38% din respondenti 
semnaleaza existenta unor raporturi normale intre delegatii CIE si 
functionarii sindicali, in vreme ce 15% semnaleaza lipsa unor raporturi 
normale. Este insa semnificativ faptul ca 47% nu raspund sau nu stiu sa 
raspunda la intrebare. 
Din aceste date se poate asadar deduce ca, pe de o parte, structurile 
sindicale trebuie inca sa investeasca in activitati de sustinere si de 
coordonare cu CIE. Pe de alta parte, in marea majoritate a cazurilor in care 
exista un functionar responsabil pare deja ca este oricum vorba de 
necesitatea de a eficientiza raporturile intre CIE si sindicate.    



 

 
Analiza raspunsurilor delegatilor CIE 
 
In general din cei 79 de delegati CIE intervievati reiese ca numirea 
delegatilor se face in principal, in ordine, prin desemnarea sindicatului 
(38%), prin alegerea de catre reprezentantii lucratorilor (31%), desemnarea 
de catre structura de reprezentare (17,7%) si alegerea de catre lucratori 
(11%). Tinand cont de faptul ca respectivele chestionare de provenienta 
italiana conditioneaza tendintele, si tinand  
 
cont de numarul mai mare, se inregistreaza o predominanta a alegerii 
delegatilor CIE de catre reprezentantii lucratorilor pentru delegatii din 
Germania si din Spania, a alegerii de catre lucratori in Regatul Unit, si a 
desemnarii de origine sindicala in Franta si in Romania. Este mai putin 
marcata dar net mai semnificativa desemnarea delegatilor de origine 
sindicala in Italia. 
 
 
Resurse la dispozitia delegatilor CIE 
  
Din punct de vedere ak resurselor de care dispun CIE nu numai in timpul 
intrunirilor cu managementul, dar inclusiv intre intruniri, elementele cele mai 
critice sunt date de existenta unui buget pentru activitatile CIE (75% denunta 
lipsa acestuia), staff suplimentar (85,6%), site web al CIE (62,5%), 
secretariat (60,6%) si formare (55,8%). Elementele semnalate ca si furnizate 
in mod mai corespunzator se refera ka permise (79,8%), comunicarea prin 
e-mail (91,3%), accesul la internet (70,2%) si intranet (65,4%), experti 
externi (58,7%), accesul la site-uri de productie (54,8%) si posibilitatea de a 
beneficia de servicii de traducere (63,5%). 
 
 
Tavola 1: Resurse si drepturi de care dispun CIE 
 
 Nu dispun  Dispun 
Secretariat  60,6 39,4 
Traducere 36,5 63,5 
Subventionare  75,0 25,0 
Permise 20,2 79,8 
Acces la siteuri de 
productie  45,2 54,8 
Experti externi 41,3 58,7 
E-mail 8,7 91,3 
Internet 29,8 70,2 
Intranet 34,6 65,4 
Site web CIE 62,5 37,5 
Formare 55,8 44,2 
Staff suplimentar 85,6 14,4 

 
Sursa: Date elaborate de IRES Emilia-Romagna pe baza datelor CGIL Lombardia 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Din punct de vedere al functionarii CIE ar fi cu siguranta de dorit sa se 
investeasca mai mult in structuri de secretariat care reprezinta o conditie 
necesara pentru a garanta operativitatea CIE inclusiv in perioada dintre 
intrunirile cu managementul.  
 
In ceea ce priveste vizibilitatea asupra activitatilor CIE, par indispensabile 
inclusiv eforturile ulterioare pentru a garanta prezenta pe web prin 
intermediul propriilor site-uri. Si apoi, daca este adevarat ca functionarea 
CIE depinde in primis de competentele pe care le au la dispozitie, atat 
participarea la cursurile de formare, cat si posibilitatea de a putea recurge la 
experti externi reprezinta doua forme de resursa care ar trebui cu siguranta 
utilizate intr-un mod mult mai extins/amplu, nu in ultimul rand pentru ca este 
vorba de drepturi stabilite prin directiva europeana. 
 
CIE care au recurs in trecut la experti externi au folosit acest drept pentru a 
garanta prezenta sindicalistilor in timpul intrunirilor cu managementul.  In 
afara de functionarii sindicali, au fost utilizati inclusiv formatori, economisti si 
avocati experti in legislatia muncii.  
  
 
Formarea 
 
In ceea ce priveste formarea, iese la iveala o alta carenta a implicarii in 
formare. 16,9% declara de fapt ca nu au participat la cursuri de formare, 
cota care rezulta a fi mai ridicata pentru Italia, unde acest procent atinge 
23,3%. Lipsa formarii este mai mica in grupurile caracterizate de un nivel 
ridicat de transnationalitate (11,4%) unde sunt implicate in CIE peste zece 
tari.  
 
Formarea este organizata cu precadere de sindicat si de CIE, urmata de 
activitatile organizate de structurile nationale de reprezentare si de cursurile 
de formare organizate de societate. Referitor la finantare, este vorba de 
activitati finantate in mare parte de intreprinderi si de sindicat; urmeaza 
activitatile de formare finantate de comisia europeana si, doar cele care au 
mai ramas, finantate de federatia europeana. Continuturile activitatilor de 
formare insista asupra temelor referitoare la relatiile industriale si la 
strategiile la nivel de intreprindere, urmate de dezvoltarea competentelor de 
comunicare si lingvistice si in cele din urma de dezvoltarea competentelor 
privind descifrarea/intelegera bilanturilor societatilor. 
 

 



 

 
Evaluarea activitatilor CIE 
 
In ceea ce priveste raportul cu angajatii se inregistreaza un nivel bun de 
comunicare cu personalul tehnic. 77% din delegatii CIE semnaleaza de fapt 
existenta unei comunicari directe cu angajatii, cu cote mai ridicate in Italia 
(88,6%) si Franta (83,3%).  
 
Nivelele aproape similare sunt evidente cu referire la transmiterea 
rezultatelor intrunirilor extraordinare catre structurile sindicale nationale si 
locale. In acest caz, 74,2% afirma ca transmiterea rezultatelor se face in 
timp util, lucru mai evident pentru tari precum Franta si Germania. Nivelul de 
comunicare pare a fi conditionat de nivelul de transnationalitate pentru care 
nivelele de comunicare sunt descrescatoare in momentul cresterii tarilor 
implicate de CIE. 
 
Este interesant ca majoritatea delegatilor CIE (58,9%) afirma ca au existat 
experiente in care CIE a fost in masura sa acorde un sprijin pozitiv 
strategiilor sindicatelor locale si/sau nationale. Extrem de pozitiv a fost rolul 
CIE referitor la sustinerea acordata sindicatului in Romania (100%) si in 
Spania (69,2%).  Este de asemenea semnificativa contributia importanta a 
CIE la strategiile sindicale in tarile in care nu se afla sediul central. Acest 
rezultat este de fapt conform cu obiectivul initial al directivei europene in 
chestiune. In acelasi timp, se poate observa ca sustinerea din partea CIE in 
ceea ce priveste strategiile sindicatelor nationale si locale este mai intensa 
in grupurile cu un nivel ridicat de transnationalitate. Acestei tendinte ii 
corespunde faptul ca aceste CIE reusesc sa contribuie mai mult la relatiile 
industriale nationale o data cu cresterea dimensiunii grupului in respectiva 
tara. Viceversa, se poate de fapt observa ca experientele de sustinere a 
strategiilor sindicatelor locale si/sau nationale sunt subreprezentate in 
cazurile in care nivelele de ocupare nu depasesc 500 de angajati (28,6%). 
 
Aceste rezultate ar putea fi interpretate ca o tendinta de depasire a unui rol 
doar simbolic si de indreptare catre un rol mai eficient si cu un impact mai 
puternic asupra relatiilor industriale locale si nationale. Pe de alta parte, se 
poate sustine ca, probabil, CIE abia incep sa contribuie in mod mai 
semnificativ la relatiile industriale nationale si ca inclusv in prezent raman 
marje importante pentru o mai buna integrare la acest nivel. 
 
Studiul demonstreaza ca circa ¼ din delegatii CIE observa divergente intre 
strategia propriului CIE si strategiile sindicatului local si/sau national. Aceste 
divergente sunt mai prezente in tarile in care se afla sediul grupului 
multinational. 
 
Acest rezultat se datoreaza probabil, partial, faptului ca in tara in care isi are 
sediul multinationala, raporturile intre sindicate si structurile de reprezentare 
la nivel de intreprindere sunt mai intense si ca, in consecinta, inclusiv 
dialectica intre actori este mai dezvoltata. Dar rezultatul ar putea fi 
bineinteles legat de faptul ca strategiile nu coincid deoarece exista intense 
divergente intre cei doi actori asa cum s-a intamplat adesea in trecut in 
cazurile restructurarilor in care sindicatul national din tara in care se afla 
sediul multinationalei incearca sa exploateze raportul privilegiat cu 
managementul central pentru a apara interesele nationale in detrimentul 
unei strategii europene.   
    
 



 

 
Este de asemenea interesant de observat ca perceperea divergentelor 
creste o data cu cresterea experientei delegatilor CIE. Se trece de la 22,2% 
in cazurile delegatilor cu experienta scazuta la 37,5% in cazurile delegatilor 
cu o experienta ridicata. Pare asadar ca delegatii cu o experienta ridicata 
percep divergentele mai bine decat colegii lor cu o experineta mai redusa. 
 
Aprecierea calitatii raporturilor intre delegatii CIE si structurile sindicale este 
in esenta multumitoare, din total, 31% declara ca sunt pe deplin multumiti si 
53% declara ca sunt multumiti intr-o masura medie. In ciuda informatiei 
totale, rezulta oricum tendinte interne in cadrul esantionului analizat: 
delegatii italieni si francezi sunt in medie mai putin multumiti decat cei din 
celalalte tari. Pentru Italia si Franta cantaresc mai mult cel multimiti doar intr-
o masura medie. 
 
De asemenea, se poate observa ca se inregistreaza nivele de satisfactie 
mai mici decat cresterea dimensiunii intreprinderii si decat 
transnationalitatea CIE. In fine, o data cu cresterea nivelului de experienta 
par sa creasca numarul de raspunsuri care semnaleaza un nivel de 
multumire legat de relatii mai putin ridicat. Acest lucru se datoreaza probabil 
faptului ca delegatii cu mai multa experienta, pe de o parte, sunt mai 
exigenti, si pe de alta parte, stiu chiar mai bine sa descifreze carentele din 
raporturile cu structurile sindicale. 
 
Faptul ca doar 31% din delegatii CIE sunt pe deplin multumiti de raporturile 
cu structurile sindicale indica in orice caz ca este inca nevoie sa se 
investesca in imbunatatirea raporturilor intre cei doi actori. 
 
 



 

 
Concluzii  
 
In ceea ce priveste structurile de reprezentare a lucratorilor rezultatele 
chestionarelor demonstreaza ca este inca nevoie de imbunatatirea 
comunicarii intre ei si CIE. De asemenea, reprezentantilor lucratorilor nu 
pare sa le fie clara dimensiunea transnationala a grupului pentru care 
lucreaza. Pe de o parte, se ridica, asadar, necesitatea unei integrari mai 
puternice a reprezentantilor lucratorilor in reteaua de informare si de 
comunicare a CIE si, pe de alta parte, ar fi de dorit sa fie implicati 
reprezentantii lucratorilor in cursurile de formare privind dimensiunea 
transnationala a grupului si potentialurile CIE ca si instrument de 
reprezentare a intereselor la nivel european. 
 
CIE ar trebui intai sa incerce sa isi foloseasca drepturile cu mai multa 
hotarare. Acest lucru este valabil atat pentru utilizarea anumitor resurse si 
drepturi prevazute de directiva privind CIE, cat si in ceea ce priveste dreptul 
si obligatia de a informa toti angajatii dn tarile membre cu referire la 
rezultatele intrunirilor cu managementul. Pentru a garanta o mai mare 
eficacitate a activitatilor CIE pare de extrema importanta o mai buna utilizare 
a resurselor care pot contribui la intarirea si cresterea competentelor 
delegatilor CIE cum ar fi utilizarea expertilor externi si a cursurilor de 
formare. 
Din punctul de vedere al functionarii CIE este de asemenea indispensabil sa 
se investeasca mai mult in structurile interne care pot contributi la o mai 
buna operativitate a CIE inclusiv in perioada dintre intrunirile  cu 
managementul.  
 
In ceea ce priveste o mai mare vizibilitate asupra activitatilor CIE, ar fi de 
dorit alte investitii ulterioare in tehnologiile informatiei si comunicarii. O 
utilizare mai ampla a acestor tehnologii ar putea probabil inclusiv sa 
contribuie la o difuzare mai larga a rezultatelor intrunirilor cu managementul. 
 
In ceea ce priveste raportul cu CIE si structurile sindicale la nivel local si 
national rezultatele studiului indica faptul ca inca este nevoie sa se 
investeasca in imbunatatirea raporturilor intre cei doi actori. Acest lucru este 
extrem de important in optica dorintei de a construi o retea integrata a 
actorilor la nivel european.   
Este oricum incurajant faptul ca in mare parte din cazuri, CIE reusesc deja in 
prezent sa sustina strategiile sindicatelor la nivel local si/sau national. Dar 
inclusiv in acest caz exista marje si mai mari pentru o integrare mai buna si 
pentru o coordonare mai eficienta la acest nivel. 
 
 
 
 
 



 

  
Raport privind focus grupurile 
 
 
Participanti  
 
Acest raport se bazeaza pe rezultatele obtinute de 11 focus grupuri care au 
fost realizate in tarile partenerilor din proiect; in toate tarile numarul de 
participanti la fiecare focus grup in parte a oscilat intre 5 si 10 persoane. 
 
In majoritatea cazurilor au participat la focus grupuri diferite tipuri de actori, 
respectiv membrii CIE, membri ai structurilor de reprezentare a lucratorilor la 
nivel de intreprindere si sindicalisti care se ocupa de filialele companiilor 
multinationale in cadrul carora s-a constituit un CIE. Aceasta eterogeneitate 
in structura a garantat analizarea problemelor din diferitele puncte de vedere, 
dar inclusiv dezbaterea problemelor specifice ale respectivilor actori. In acest 
fel problemele de functionare ale CIE si de coordonare intre diferitele nivele 
de reprezentare au fost abordate dintr-o multitudine de perspective. 
 
 
Teme abordate 
 
Temele abordate in cadrul focus grupurilor se refereau in principal la 
problemele de functionare ale CIE si la eficacitatea raportului intre CIE, pe 
de o parte, si structurile de reprezentare la nivel de intreprindere si 
organizatiile sindicale, pe de alta parte. In ceea ce priveste prima dimensiune 
a acestor dimensiuni, au fost abordate in mod special urmatoarele doua 
teme:    
 

• Raporturile intre CIE si management si eficacitatea procedurilor de 
informare si consultare; 

 
• Dinamicile interne ale CIE, resursele acestuia si drepturile de care 

dispune. 
 
In ceea ce priveste relatiile dintre diferitii actori trebuie subliniat ca exista 
asteptari din partea sindicalistilor si ale reprezentantilor lucratorilor la nivel de 
intreprindere fata de membrii CIE, dar exista si viceversa, asteptari din 
partea CIE fata de ceilalti actori, in mod special fata de structurile sindicale. 
Faptul ca problema relatiilor intre diferitii actori a fost abordata din diferitele 
puncte de vedere a permis dezvoltarea, in cadrul focus grupurilor, a unor 
propuneri concrete de imbunatatire a coordonarii si a comunicarii intre 
delegatii CIE, reprezentantii lucratorilor la nivel de intreprindere si structurile 
sindicale. 
 
Dupa parerea participantilor la anumite focus grupuri, una dintre principalele 
limite ale CIE consta in incapacitatea acestora de a trece dincolo de 
procesele de informare. Este, asadar, evidentiata necesitatea, pentru CIE, de 
a-si dezvolta capacitatea de a-si impune  
 
propriile teme in timpul sedintelor cu managementul central si de a dezvolta 
cereri si strategii impartasite. In cadrul anumitor focus grupuri sunt 
prezentate experiente pozitive care demonstreaza cat de multe rezultate 
importante poate obtine un CIE la nivel european cu un impact pozitiv la livel 
descentralizat in diferitele tari.   



 

 
Devine asadar mai dificil pentru CIE sa dezvolte propuneri impartasite in 
cazul restructurarilor. In aceste cazuri, interesele nationale sunt cele care 
primeaza adesea. Dupa parerea anumitor participanti la focus grupuri, 
aceste divergente pot fi depasite doar prin intermediul unei interventii din 
partea organizatiilor sindicale.  
 
Una dintre problemele principale se refera la insuficienta resurselor CIE. 
Faptul ca delegatii CIE sunt inclusiv reprezentanti ai lucratorilor la nivel de 
intreprindere implica reducerea timpului de care dispun pentru a se ocupa de 
temele care au iesit la suprafata in cadrul CIE. Avand in vedere ca, in 
general, pentru activitatile legate de CIE, nu sunt prevazute ore libere 
afectate activitatii sindicale, aceste activitati sunt adesea gestionate in putin 
timp cu repercusiuni evidente asupra calitatii actiunii la nivel european. 
 
Un alt element de dificultate a constat in lipsa activitatilor intre o intrunire si 
cealalta. Faptul ca intre intrunirile CIE in multe cazuri este abandonata 
problema sau este tratata doar sporadic implica o anumita discontinuitate in 
activitatile CIE. Inclusiv din cauza acestei discontinuitati CIE este perceput 
de lucratori ca un organism putin eficient.  
 
In ceea ce priveste relatia intre CIE si structurile de reprezentare ale 
lucratorilor la nivel de intreprindere se evidentieaza doua tipuri de 
neconformitati. O prima limita consta in faptul ca nu toate filialele unui grup 
multinational prezente intr-o tara sunt informate cu referire la rezultatele 
intrunirilor CIE cu managementul central. Adesea doar in acele filiale in care 
sunt prezenti delegati ai CIE aceasta informare se face in mod 
corespunzator. Este interesant ca aceasta problema se ridica inclusiv intr-o 
tara ca Germania, cu un model de reprezentare a intereselor foarte structurat 
si puternic institutionalizat. O a doua limita este identificata in faptul ca, in 
marea majoritate a cazurilor,  comunicarea se face intr-un sens unic. In 
general CIE sunt cele care informeaza intreprinderile. Lipseste in schimb 
posibilitatea pentru structurile de reprezentare la nivel de intreprindere de a 
furniza input-uri precise pentru CIE si de a le cere sa abordeze anumite teme 
in cadrul intrunirilor CIE.    
 
Pe scurt, in ceea ce priveste probleme evidentitate de catre participantii la 
focus grupurile din diferitele tari, se poate observa o anumita convergenta: 
exista doar putine teme care ar putea fi legate de caracteristicile anumitor 
contexte nationale ale relatiilor industriale. Un exemplu in acest sens este 
reprezentat de problema insuficientii resurselor care se verifica intr-un mod 
mai mult sau mai putin accentuat functie de reglementarea nationala in 
materie de reprezentativitate. Contextele nationale ale relatiilor industriale 
determina oricum, intr-o anumita masura, evaluarea generala a eficacitatii 
CIE. In tari cu drepturi puternice pentru reprezentantii lucratorilor, CIE este 
orientativ considerat o institutie neinfluenta in vreme ce in tarile cu drepturi 
mai putin dezvoltate participantii la focus grupuri tind sa considere CIE o 
(posibila) plus valenta.   
 
 



 

 
Propuneri 
 
Inclusiv propunerile dezvoltate de focus grupuri se refera la imbunatatirea 
atat a functionarii CIE cat si a coordonarii intre diferitii actori.   
 
Raportul intre CIE si management 
 
In ceea ce priveste prima dimensiune, una din propunerile cele mai frecvente 
se refera la formarea CIE. Printre temele propuse regasim propunerea de 
cursuri de formare care ar trebui sa contribuie la dezvoltarea competentelor 
CIE pentru a face relatia cu managementul mai eficienta. Nu ar fi vorba doar 
de dezvoltarea competentelor in drepturile muncii si economie 
antreprenoriala, ci inclusiv de competentele in domeniul tehnicilor 
comunicarii si gestiunii intrunirilor. In multe cazuri succesul intrunirilor 
depinde de fapt inclusiv de capacitatea delegatilor CIE de a se impune in 
ceea ce priveste temele ce urmeaza a fi abordate si gestiunea insasi a 
intrunirilor. 
In cazul conflictelor, de exemplu in cadrul proceselor de restructurare, se 
propune utilizarea in mod mai provocator a mass media, creand in acest 
mod presiune asupra managementului.  
 
Dinamici interne 
 
Sunt propuse cursuri de formare care ar trebui sa contribuie la imbunatatirea 
dinamicilor interne. In acest caz, cursurile ar trebui sa trateze mai ales 
diferitele modele de relatii industriale avand in vedere ca de acestea depind 
inclusiv modurile de a intelege rolul sindicatului.   
Anumiti participanti la focus grupuri considera indispensabil sa lege relatii 
informale capabile sa creeze un schimb continuu intre delegatii CIE. Aceste 
procese ar trebui sa fie sustinute de tehnologiile informatiei si comunicarii in 
masura sa favorizeze schimbul de documente si introducerea in retea a 
rapoartelor si proceselor - verbale nu numai referitoare la intrunirile plenare, 
ci inclusiv la cele ale diferitelor organisme de coordonare nationala. 
Este de asemenea subliniata posibilitatea de a impartasi la nivel de CIE 
informatii obtinute in organismele de participare de la nivel national. Acest 
lucru este de exemplu valabil pentru informatiile obtinute in cadrul consiliilor 
de supraveghere. 
 
Anumite focus grupuri au reamintit de asemenea ca intrunirile CIE, si in mod 
special intrunirile preparatorii, ar trebui sa fie folosite mai tintit pentru a 
promova un schimb reciproc de informare si mai ales de bune practici intre 
delegatii din diferitele tari. 
 
Coordonarea intre diferitii actori 
 
Pentru a dezvolta in schimb comunicarea intre CIE si ceilalti actori se 
propune redactarea de newsletter si comunicate sindicale precum si crearea 
unui site CIE. Pentru a disemina rezultatele intrunirilor CIE cu managementul 
ar trebui de asemenea sa se foloseasca intr-un mod mai eficient organismele 
de coordonare nationata. In tarile in care aceste structuri nu exista, sau 
exista doar partial, necesitatea de a disemina rezultatele intrunirilor CIE ar 
putea fi folosita ca si ocazie pentru a constitui organisme de coordonare la 
nivel national. 
 
 



 

 
Inclusiv pentru a imbunatati coordonarea intre diferitii actori, formarea este 
considerata un instrument important. Dar in acest caz formarea ar trebui sa 
se adreseze mai degraba reprezentantilor lucratorilor la nivel de 
intreprindere. Pentru a le da posibilitatea structurilor de reprezentare la nivel 
de intreprindere sa formuleze cereri concrete catre delegatii CIE, ar fi util sa 
fie introdusa pregatirea CIE pe agenda de intalniri a structurilor de 
reprezentare la nidel descentralizat.  
 
In ceea ce priveste dialogul cu angajatii, rezultatele obtinute de focus grupuri 
sublinieaza ca trebuie intarite canalele de informare. In acest caz, mai multe 
focus grupuri au propus cunostintelor lucratorilor in ceea ce priveste lucrarile 
CIE, organizand adunari periodice prin rotatie in diferitele filiale ale grupului. 
Aceste masuri ar trebui sa contribuie la reducerea distantei existente in 
prezent intre angajatii CIE. 
 
 
Concluzii  
 
Este important de subliniat, in ceea ce priveste la intrebarea referitoare la 
modul in care se poate imbunatati functionarea CIE si coordonarea intre 
diferitii actori, ca metoda adoptata de focus grupuri s-a demonstrat a fi parte 
din raspuns.  
 
In multe cazuri, focus grupurile au servit pentru a-i pune in legatura pe 
diferitii actori si pentru a-i face sa discute despre rolul CIE. Structura 
eterogena din punct de vedere al functiilor ocupate in general a facilitat o 
discutie mai aprofundata privind posibilitatile pentru o mai buna integrare 
intre diferitele nivele de reprezentare. In mai mult de un caz focus grupurile 
au dus la o continuare a raporturilor intre diferitii actori. 
 
In alte cazuri, insa, a fost vorba de schimbul intre delegatii diferitelor CIE 
care a fost considerat extrem de stimulant intrucat le-a permis sa invete din 
exprientele celorlalti. 
 

 



 

 
Modulul de formare 
 
Proiectul de formare a fost construit tinand cont de doua caracteristici 
fundamentale, experimentarea modelului si modularitatea unitatilor. 
Obiectivele de formare sunt urmatoarele: a pune la dispozitia membrilor CIE 
instrumente de cunoastere informatice si practice.  
 
Argumentele propuse cu referire la acest obiectiv sunt: 
 
• CIE intr-o perspectiva istoria, rolul sau in relatiile industriale, evolutia si 

potentialul de dezvoltare al acestuia 
• Rolul membrilor CIE, la nivel transnational, national si local 
• Multinationalele si frontiera acordurilor cadru transnationale – aspecte 

critice si oportunitati  
• Nivele de negociere si rolul CIE ca si parte dintr-o retea pe mai multe 

nivele 
• Dimensiunea multiculturala a sindicalismului european  
• Prezentarea bunelor practici 
• Buna intrunire a CIE  
  
Acest parcurs a fost construit in 2 zile si jumatate de aula, fiecare argument a 
fost definit ca si unitate astfel incat sa se evidentieze posibilitatea de a 
remodula intregul parcurs pe baza nevoilor si exigentelor, pastrand 
bineinteles obiectivul de formare ca linie directoare. 
Metodologiile folosite sunt: expunerile unor experti privind diferitele 
argumente, dezbatere si confruntare ghidate si grupuri de lucru. Alegerea de 
a folosi metodologii interactive este legata de crearea unui numar mai mare 
de momente de confruntare si de discutie intre participanti, dar si de legaturi 
intre teorie si practica. 
Inclusiv pentru structurarea grupurilor de lucru s-a facut o alegere 
metodologica precisa: in orice grup au existat participanti din tari diferite. 
Aceasta alegere metodologica a implicat, in anumite cazuri, problema 
barierelor lingvistice, dar oglindeste contextul si situatia pe care o traim 
facand parte dintr-un CIE.  
Sesiunea de bune practici si cea a bunii intruniri CIE sunt cele doua sesiune 
strict legate de activitatea practica. 
In timpul prezentarii bunelor practici au rezultat experiente si evaluari 
precizate in continuare ca si exemplu: 
 
 A face declaratii comune, 
 A fi atenti la diferitele abordari (tonuri de comunicare), 
 A anticipa si a gestiona schimbarile, 
 Carentele in procesele de consultare: adesea se face de fapt doar 

informare, 
 Necesitatea de a construi parcursuri de formare pentru membrii CAE, 

astfel incat sa creasca o competenta efectiva in utilizarea prerogativelor 
stabilite in acordurile de instituire ale CIE, 

 Motivatia personala este importanta pentru a face o treaba buna in cadrul 
unui CIE, 

 
 
 



 

 
 Crearea unei proceduri standardizate de informare si consultare 

garanteaza un sprijin util pentru activitate (a detine intotdeauna informatii 
disponibile si documentate, a defini intotdeauna timpii, a pune la 
dispozitia membrilor CIE o prezentare unica a informatiilor ce trebuie 
divulgate lucratorilor si reprezentantilor locali ai acestora..... ), 

 platforma web este un instrument eficient de schimb si de lucru in retea, 
 Necesitatea implicarii constante a reprezentantelor locale ale lucratorilor. 

  
Elemente de acest gen au imbogatit continuturile intregului parcurs, 
adaugand informatii ulterioare, creand transmiterea practicilor utile la nivelul 
intregului grup de participanti. 

  
In ceea ce priveste evaluarea cursului au fost predate si completate doua 
chestionare; primul chestionar trebuia completat in cadrul grupului evaluand 
fiecare unitate in parte, cel de-al doilea chestionar mai general trebbia 
completat individual si in forma anonima. 

 
Alegerea celor doua chestionare s-a facut in functie de experimentarea 
cursului, de fapt chestionarul de grup a dat posibilitatea analizarii tuturor 
unitatilor din punct de vedere al continuturilor, al materialelor si al atelierelor 
prin explicitarea comentariilor, a aspectelor critice si a sugestiilor ca urmare a 
confruntarii intre participanti. 

 
Chestionarele au dus la o evaluare globala aboslut pozitiva si de mare 
apreciere pentru intregul parcurs. Cele mai importante aspecte critice 
rezultate se refera la: 
 
• Materiale – va fi nevoie sa imbogatim materialul de pregatire pentru 

anumite sesiuni de formare. 
• Metodologie – va fi util sa perfectionam legaturile intre formare teoretica 

si practica. 
• Timpi – in anumite sesiuni va fi necesar sa reconsideram timpii de 

realizare a activitatilor, din cauza dezbaterii ample dintre participanti.  
  

In fine, cateva consideratii subiective intre participanti pot constitui stimuli 
interesanti de reflectie: 
 
• “Experientele practice si simularea au fost foarte utile, chiar daca pentru 

aceasta din urma ar fi fost necesar mai mult timp. In timpul simularii 
participarea a fost una optima din partea tuturor”. 

 
• ”Doua zile si jumatate sunt suficiente pentru un curs pilot, pentru a incepe 

sa vedem cum se vor putea desfasura aprofundarile ulterioare”. 
 

• ”Climatul seminarului m-a facut sa ma simt parte din acest grup, in care 
am gasit forta de a lucru in CIE, am sa continui si am sa merg mai 
departe gratie voua”. 

 
• ”Sper sa putem continua aceste cursuri si sa putem implica si alte tari”. 

 
• ”Acest curs este de mare importanta pentru participanti, ca, de altfel, si 

argumentele si proiectarea. Ar trebui sa reusim sa implicam inclusiv 
intreprinderile in aceste realitati”. 

 



 

 
Descriere si instructii privind utilizarea 

instrumentelor si follow up 
 
Principalii pasi metodologici ai actiunilor vor consta in: 
 
• Elaborarea unei metolodogii pentru o analiza atat cantitativa cat si 

calitativa a legaturilor existente la diferitele nivele de reprezentare ale 
lucratorilor in cadrul companiilor multinazionale 

 
• Colectarea si elaborarea informatiilor cantitative si calitative privind 

functionarea practica a EW’ si activitatea organizatiilor locale ale 
lucratorilor. Utilizarea a doua instrumente va caracteriza abordarea 
cercetarii: Chestionarul (colectare de date cantitative) si Focus groups 
(colectare de date calitative). 

 
• Prelucrarea rezultatelor analizelor cantitative si calitative cum ar fi 

continuturile de formare care vor fi furnizate unui public tinta 
 

• Efectuarea unui seminar transnational de formare pentru o mai buna 
implementare a drepturilor la informare si consultare in cadrul MNC si in 
cadrul activitatii practice si de know – how desfasurata de membrii EWC 

 
• Coordonarea si construirea de retele, cu focalizare pe schimbul reciproc 

de bune practici de coordonare pentru intensificarea coordonarii 
sindicatelor la nivel transantional. Pagina web a proiectului ICARUS, care 
va constitui unul din rezultatele concrete, va fi conceputa pentru a furniza 
un sprijin puternic pentru procesul de coordonare si de construire de 
retele. 

 
• diseminarea rezultatelor proiectului drept patrimoniu al know-howului 

sindicatelor privind coordonarea si informarea strategice si consultarea in 
contextul multidimensional al companiilor multinationale. Newsletter, 
Pagina web, Film documentar despre proiect vor fi rezultatele proiectului, 
care au fost gandite pentru a disemina cu mai mare eficienta cunostintele 
ample ale proiectului. 

 
Deci cunostintele, instruirea si actiunea sunt trei pasi metodologici meniti sa 
identifice un rezultat coerent si desavarsit in cadrul aceluiasi proiect. 
Metodologia proiectului include conceperea si realizarea instrumentelor de 
baza utilizate de-a lungul fazelor proiectului.  
Instrumentele de studiu, formare si actiune sindicala realizate si 
experimentate de-a lungul proiectului ICARUS au fost concepute cu scopul 
de a deveni instrumente la dispozitie pentru initiativele ulterioare incheierii 
proiectului. 
Aceste instrumente, ca de altfel si instrumentele ICARUS de divulgare – site-
ul web, documentarul video, newletter, sunt si raman la dispozitia utilizatorilor 
viitori. Ceea ce caracterizeaza spiritul unui proiect cum este ICARUS este 
contributia la cunoasterea colectiva si la punerea in circulatie a unei 
contributii utile pentru imbunatatirea relatiilor indistriale la nivel national si 
transnational. 
 
In continuare sunt prezentate instrumentele realizate pentru dezvoltarea 
actiunii de cercetare; formarea reprezentantilor intereselor lucratorilor, femei 
si barbati; actiune sindicala. 



 

 
Focus group 
 
Metodologia de conducere a focus grupurilor a fost elaborata pentru a insoti 
intrunirile sindicale in care se pot atinge doua obiective: 
- crearea de procese de “contaminare” reciproca intre participanti (este 
important de amintit ca proiectul implica diferiti stakeholderi: membri ai CEI, 
reprezentanti ai lucratorilor si functionari sindicali), facand sa iasa la iveala 
probleme si avantaje, oportunitati si critici. 
- structurarea unei intruniri pentru analizarea situatiilor specifice si pentru 
elaborarea de propuneri, cantarind si inpartasind aspectele pozitive si 
negative. 
Aceasta metodologie este asadar un instrument de sprijinire a unei practici, 
aceea a intrunirii intre reprezentii lucratorilor si functionarii sindicali, existenta 
in activitatea comuna. Valoarea adaugata care se propune este adoptarea 
unei abordari, schematica dar flexibila, care sa permita aplicarea unui proces 
care sa includa: – Identificarea chestiunii, – identificarea aspectelor negative 
si pozitive, – Identificarea de solutii sau de solutii de imbunatatire, – 
Resursele necesare pentru indeplinirea celor identificate, – instrumentele de 
lucru necesare, – Actorii implicati in operatiunea de solutionare sau de 
imbunatatire. 
Este un instrument conceput pentru a fi cooperant si isi fondeaza 
functionalitatea pe comparatia cooperanta. 
 
 
Chestionare  
 
Pentru faza de cercetare cantitativa s-au construit trei tipologii diferite de 
Chestionare Cantitative. Acestea u fost create pentru a fi puse la dispozitia 
unui studiu si a unei mapari a experientelor si cunostintelor celor care se 
ocupa de CEI, a functionarilor sindicali locali, a membrilor CEI si a 
reprezentantilor lucratorilor din companiile multinationale. Utilizarea in paralel 
a celor trei chestionare (functionari sindicali, membri CEI, reprezentanti ai 
lucratorilor) permite adunarea si analizarea informatiilor privind functionarea 
relatiilor industriale intr-o anumita intreprindere, incrucisand datele rezultate 
din completarea efectuata de cei trei stakeholderi ai reprezentarii intereselor 
lucratorilor in filiala locala a unei companii multinationale. Aplicabilitatea 
studiului permite sa se lucreze atat pe sectoare specifice cat si in medii 
teritoriale specifice. Informatia relevata furnizeaza o baza de informatie 
foarte bogata si detaliata. Instrumentul este adaptat la studiile care doresc sa 
masoare in mod statistic un esantion de dimensiu medii si ample. 
Chestionarele calitative, in schimb, sunt concepute pentru a fi utilizate 
pentru a colecta, in mod imediat, informatii in ceea ce priveste experienta 
fiecarui membru in parte al CEI, a reprezentantilor lucratorilor si a 
functionarilor sindicali. Cele trei insrtumente exploreaza experienta celor 
intervievati in ceea ce priveste formarea, activitatea de networking 
(comunicare si coordonare) si temele abordate in cadrul activitatii unui 
CEI, utilitatea acestora si eficacitatea in ceea ce priveste actiunea locala de 
reprezentare a intereselor lucratorilor. Adunarea informatiilor este mai 
directa, intrebarile cu mai multe raspunsuri permit obtinerea unor raspunsuri 
“narate/povestite” si permit construirea unei baze de comparatie pe baza 
careia sa se deschisa o activitate de sprijin din partea sindicatelor sau de 
coordonare a celor care lucreaza pe CEI. 

 



 

 
Consideratii concluzive, sensul unui proiect precum 
I.C.A.R.U.S. 

 
Obiectivul coeziunii miscarii sindicale europene este de acum unul din 
punctele cheie ale acestui organizatiilor lucratorilor in diferitele state 
membre. Prioritatea unui sindicat care tinteste sa fie din ce in ce mai 
european devine astazi indeplinirea obiectivelor comune, prin actiuni 
comune.  
Aceasta coeziune se genereaza inclusiv in procese precum ICARUS, 
intrucat actiunile unui proiect le ofera reprezentantilor sindicali ai 
organizatiilor noastre oportunitatea sa lucreze impreuna, masurand 
diferentele culturale si invatand sa isi imbogateasca propriile competente 
politice si profesionale.  
Un proiect european este o activitate care imbogateste si sprijina acest 
obiectiv. In caz contrar, rezultatele unei activitati coordonata de partenerii din 
tari diferite sunt departe de a fi sigure. Numeroase actiuni si initiative 
programate si realizate la distanta, intr-un context multicultural, neputand 
utiliza aproape mereu respectiva limba mama, fac munca foarte complexa. 
Aceasta complexitate este insa inclusiv dovada oportunitatilor si a 
potentialului de care organizatiile care realizeaza aceste parcursuri pot 
beneficia. 
In activitatea internationala buna reusita a actiunilor plabificate si obtinerea 
rezultatelor de calitate se bazeaza pe factori cum ar fi capacitatea de 
influentare reciproca si eficacitate a munciiin echipa. Intr-un proiect 
international de comprotamentul retelei de parteri depinde nu numai 
elaborarea continuturilor politico – sindicale, dar inclusiv organizarea practica 
a fiecarei actiuni prevazute. 
Alaturi de continuturilr politice dezvoltate, aspectul pur organizatoric, care 
aparent poate fi perceput ca exclusiv “tehnic”, in realitate se demonstreaza a 
fi un important factor valoric al organizatiilor nationale. 
Reusita unui proiect international devine asadar un succes din doua motive: 
indeplinirea obiectivelor proiectului si realizarea unei bune practici de 
cooperare intersindicala la nivel european. 
 
Tema centrala a proiectului ICARUS, procesele de informare si de 
coordonare intre reprezentantii lucratorilor din intreprinderile multinationale, 
este cu siguranta o provocare pentru miscarea sindicala. Coordonarea 
sindicatelor la nivel european si relatiile industriale in era globalizarii 
reprezinta o extindere, mai mult decat una pur spatiala, a interventiei 
sindicale pentru protejarea intereselor si drepturilor lucratorilor, femei si 
barbati. Nu se schimba natura misiunii organizatiilor lucratorilor, dar aceasta 
noua frontiera necesita perfectarea unor instrumente si modalitati de lucru 
specifice si eficiente. 
Exigenta din care a luat nastere acest proiect este aceea de a pune la 
dispozitia activistilor, a sindicalistilor si a reprezentantilor lucratorilor 
instrumente si cunostinte care sa vina in sprijinul activitatii sindicale in 
companiile multinationale. Concretetea si abordarea pragmatica, constanta 
de-a lungul intregului proiect, au facut in asa fel incat strategia care a 
generat conceperea si realizarea acestuia sa fie acum sprijinite de 
numeroase instrumente si de o analiza atenta. Acest lucru a fost posibil 
gratie planurilor de cercetare si de confruntare generate in cursul celor 12 
luni de activitate in cadrul vastului parteneriat de proiect. 
 
 



 

Obiectivele politico-sindacale ale proiectului ICARUS au fost focalizate pe 
prioritatile propuse de Comisia Europeana pentru dezvoltarea de actiuni care 
au drept tinta intarirea Dialogului Social, fara indoiala intre cei mai mari piloni 
ai ideii de Europa pe care a fost creata Uniunea si pe care se fondeaza 
natura insasi a institutiilor comunitare. In criza economica si in fata 
dificultatilor de a afirma o idee puternica a Europei sociale pentru organizatii 
precum sindicatele rezulta necesara intarirea valorii si a practicarii acestui 
principiu de confruntare democratica. 
 
Obiectivele strategice atinse au fost multiple si raspund numeroaselor 
exigente legate de activitatea sindicala. Acestea au privit dezvoltarea 
proceselor de informare si consultare a lucratorilor si coordonarea 
reprezentantilor lucratorilor la nivel transantional, dar si intre nivelul 
supranational si nivelele locale de reprezentare a intereselor lucratorilor si 
lucratoarelor. Chestiunea este nevralgica intrucat eficacitatea acestor relatii 
este determinanta pentru dialogul social, in care lucratorii si organizatiile 
sindicale trebuie sa se simta pe deplin protagonisti, promotori si sustinatori 
inclusiv in dimensiunea sa transnationala. 
 
Pornind de la normativele europene in materie de reprezentare 
transnationala a lucratorilor, s-a dezvoltat un plan de lucru pentru a-i sprijini 
pe cei care se ocupa de CEI (Comitete Europene de Intreprindere) in 
organizatiile noastre si sa emita propuneri pentru a rezolva aspectele critice 
ale acestei tipologii de activitate sindicala. De-a lungul proiectului, la tema 
informarii si consultarii CEI s-a adaugat o aprofundare privind rolul 
companiilor multinationale ca actori principali pe piata globala. Aceasta 
exigenta de cunoastere duce la examinarea factorilor si informatiilor care 
trebuie insusite pentru a dezvolta sindicalizarea si contractarea in acest 
context specific de relatii industriale.  
Rezultatele obtinute prin proiect ofera o gama vasta de optiuni operationale, 
pentru a aduna informatii, pentru a se forma si a construi o retea cu lucratorii 
companiei multinationale in propria tara si in strainatet. Coordonarea 
retelelor sindicale, formarea si studiul sunt de fapt cele trei linii directoare ale 
proiectului. Au fost testate instrumente diferite de cercetare, module de 
formare si bune practici pentru strategii si tactici utile pentru sindicat in 
multinationale si in fata provocarilor globalizarii. 
 
Chestionarele, metodologia focus grupurilor, modulele de formare, 
elaborarea de bune practici, mijloacele de divulgare la scara larga sunt 
instrumente care acum sunt la dispozitia activistilor. Prin experimentul lor a 
rezultat un bagaj de cunostinte bogat si detaliat, care constituie baza 
informatiilor si a analizelor continute in raportul final, pe site-ul web al 
proiectului (www.icaruspartecipation.eu) si in publicatiile realizate pentru a 
informa cu privire la rezultatele proiectului.  
Incepand de la disponibilitatea pe web a tuturor acestor instrumente, care 
raspund pe deplin intentiei de a construi o cunoastere colectiva deschisa si 
adresata tuturor, multe caracteristici ale ICARUS - parteneriatul, 
intrepatrunderea diferitelor tipuri de activitati, dezvoltarea de numeroase 
instrumente gata de a fi reutilizate, nivelul puternic de participare 
internationala si de diseminare a rezultatelor – constituie o plus valoare 
importanta. 
Punctul de contact intre exigentele concrete si obiectivele acestei initiative 
internationale, in afara de intrepatrunderea intre activitatea structurala a 
organizatiilor si actiunile proiectului sunt insa elemente la fel de determinante 
si printre cele mai importante puncte forte.  
 



 

 
ICARUS a existat si s-a dezvoltat pe baza exigentelor concrete ale 
organizatiilor sindicale si ale barbatilor si femeilor care, cu pasiunea, 
motivatia si implicarea lor de activisti, punt la dispozitie timp si energii pentru 
a face puternic sindicatul in companiile multinationale.  

 
 
 

 


