
 

 

 
ICARUS – Bune practice 

Lista de lucruri pe care le putem face pentru a eficientiza interventiile sindicale 

asupra comitetelor europene de intreprindere. 

Actiuni posibile ale reprezentantilor CEI 

1  

A stabili si a pastra niste bune canale de comunicare, functionarul sindical 

responsabil de intreprindere si cu coordonatorul sindical, daca exista unul. 

 

2 

A stabili si a pastra un bun nivel de comunicare la locul de munca cu 

reprezentantii lucratorilor din filiala, participand la adunarile lucratorilor, 

facand schimb de emailuri, furnizand note informative scrise privind activitatea 

CEI (n.d.r.) etc. 

 

3  

Este important ca schimbul de informatii sa fie bidirectional. 

Membrii CEI sindicalizati trebuie sa incurajeze in mod activ aceste schimburi de 

informatii, sa se implice pentru a strange pareri din partea reprezentantilor 

lucratorilor din filiala/filialele locale ale intreprinderii, realizand rapoarte 

privind rezultatele intrunirilor CEI (n.d.r.). 

 

4 

E fructifica la maxim orice serviciu pentru intrunirile Comitetului restrans. 

 

5 

A lucra pentru a stabili punctele de pe ordinea de zi ce urmeaza a fi introduse 

pe  agenda Comitetului restrans si a intrunirilor CEI. 

 

6 

A stabili si a pastra contactele cu reprezentantii CEI din filialele de productie din 

alte tari in timpul anului, intre o intrunirea a CEI si alta. 

 

7 

A planifica interventiile cu ocazia fiecarei intruniri a CEI, organizand lista cu cei 

care vor trebui sa intervina si momentul in care vor trebuie sa vorbeasca in 

timpul sedintei; stabileste si clarifica toate acele obiective pe care doreste sa le 

atinga. 

 

8 

Atunci cand reprezentantii CEI au ocazia sa se intruneasca in cadrul intrunirilor 

Comitetului restrans sau in timpul intrunirilor CEI se dedica un efort comun si 

specific pentru a facilita socializarea intre membrii CEI, utilizeaza momente 



 

 

informale cum ar fi cina, pauzele de cafea etc. Primul pas este acela de a fi cat 

mai uniti cu putinta (n.d.r.). Trebuie sa “demoleze” schema conform careia 

fiecare membru al CEI sau intregul CEI relationeaza doar cu managementul si 

incearca sa faca schimb reciproc de informatii cu delegatii CEI din celelalte tari. 

 

9 

A insista asupra cererii de formare, specifica asupra caror continuturi, fructifica 

la maxim dreptul la formarea finantata de intreprindere. 

 

10 

A cunoaste si a intelege profund drepturile pe care Directiva privind Comitetele 

Europene de Intreprindere ni le ofera. 

 

11 

A cunoaste si a utiliza in mod activ drepturile stabilite de acordul CEI. 

 

12 

Nu se ia niciodata drept sigur faptul ca drepturile le informare si consultare, o 

data stabilite, sunt si garantate. Adesea se poate intampla ca acelasi angajator 

sa slabeasca aceste prerogative in practica. 

 

13 

A incearca mereu sa obtinem ceva in plus in termeni de drepturi ale membrilor 

CEI se coordoneaza si se structureaza ca si reprezentanti ai lucratorilor pentru a 

“impinge stafeta drepturilor intotdeauna mai inainte”, si este chiar si mai 

semnificativ si determinant sa lucreze pentru a obtine prelungiri formale ale 

acordului. 

 

14   

Noua directiva este clara: in orice situatie Comitetul European de Intreprindere 

are responsabilitatea colectiva de a informa in mod eficient intreaga forta de 

munca europeana fara exceptii. Practic, totusi, numeroase chestiuni aferente 

implica niste costuri relevante pentru angajator. (Acorduri vechi, incheiate 

pentru prima data din septembrie 1996, sau cele modificate intre luna iunie 

2009 si iunie 2011, care sunt excluse de noua baza juridica. Renegocierea 

acordului daca aceste dispozitii nu sunt incluse in acordul in vigoare). 

 

15 

Dreptul – datorie de a furniza informatii reprezentantilor lucratorilor si 

lucratorilor insisi poate duce la garantarea dreptului de a vizita filiale de 

productie locale ale intreprinderii, mai ales acolo unde nu exista reprezentanti 

ai lucratorilor. In mod normal, angajatorii ar putea sa le permite delegatilor CEI 

sa viziteze propriile filiale, dar nu este obligatoriu ca acestia sa o faca din vointa 

lor spontana. 

 

16 

Directiva ii impune angajatorului sa isi indeplineasca obligatiile, furnizand 

informatii si efectuand procesele de consultare, asa cum este prevazut de 



 

 

directiva receptioana in normativa de referinta. Acest lucru se refera la toate 

acele tari in care exista angajati ai intreprinderii care sunt reprezentanti ai CEI, 

chiar daca niciun angajat din acea tara nu este membru al CEI. Trebuie utilizata 

aceasta prerogativa pentru a sustine strategia sindicala si pentru a promova 

sindicalizarea. 

 

17 

A fructifica la maxim posibilitatea de a utilzia consultanta expertilor externi. 

Incearca sa cantareasca propria parere in ceea ce priveste selectia temelor pe 

care expertul le trateaza si alegerea facuta de expert. 

 

18 

A profita la maxim de structurile de sprijin/suport adus activitatilor furnizate de 

secretariatul CEI si prerogativelor acestuia. 

 

19 

A monitoriza in mod constant posibilitatea de a obtine resurse din bugetul 

intreprinderii destinat CEI si sa le destineze dezvoltarii activitatilor in sprijinul 

reprezentarii lucratorilor, gestionate de membrii CEI. 

 

20 

A fructifica la maxim suportul/sprijinul pe care il poate da serviciul de 

secretariat, in cazul in care CEI nu este dotat in acest sens. 

 

21 

A negocia formarea lingvistica, dar fara sa a compromite disponibilitatea 

serviciului de interpretariat. Formarea lingvistica si interpretariatul nu sunt 

alternative juna pentru cealalta, intrucat precizia unui interpret in timpul unei 

intruniri intensa in detalii tehnice si fluiditatea de a putea comunica in situatii 

informale utilizand o limba comuna constituie, ambele, prerogativele necesare 

pentru deplina indeplinire a rolului (drepturi si datorii/obligatii) atribuit 

membrilor CEI. 

 

22 

Atat prin formare in cadrul CEI cat si in formarea sindicala se introduc module 

de formare dedicate interculturalitatii, muncii ine chipa intr-un context 

international si intelegerii si valorificarii potentialului unei dimeniuni 

multiculturale de relatii. 

 

23 

In anumite acorduri este prevazuta instituirea de grupuri de lucru pe tematici 

particulare sau propuneri si aceste grupuri de lucru activeaza in paralel sau 

intre o intrunire a CEI sau a grupului restrans. 

 

24 

A fi constienti de incercarile facute de angajator de a prezenta informatii mult 

prea generale, din moment ce ar putea pune intreprinderea la adapost de 



 

 

acuzatii de neconformitate. In anumite cazuri, informatiile insuficiente ar putea 

pune CEI in conditia de a nu functiona in mod eficient. 

 

25  

A incerca intotdeauna obtinerea de la intreprindere de informatii precise, mai 

ales in momentele de restructurare. 

 

 

26 

La intrunirile CEI, trebuie sa fie atenti la clasificarea documentelor 

“confidentiale”; incearca sa discute si sa aduca in discutie aceasta clasificare, 

daca este necesar. 

 

27 

A incerca sa stabileasca “protocoale de lucru” care sa defineasca standardele 

pentru procedurile de informare, metodele si resursele pentru consultare. 

Normele stabilite in timp util pot fi foarte utile atunci cand raporturile cu 

angajatorul devin tensionate si cu potential conflictual. 

 

28 

A acorda atentie prezentarii din partea societatii a strategiilor de suprapunere, 

in care se foloseste un schimb structural pentru a ascunde sau a masca un alt 

tip de schimbare structurala. 

 

29 

Daca un CEI este preocupat de diferite probleme sau amenintari in acelasi timp, 

incearca sa orienteze activitatea CEI pentru a se concentra si a infrunta cate o 

amenintare sau o dficultate pe rand, si sa rezolve o problema o data. 

 

30 

Trebuie sa fie constienti de faptul ca responsabilul de resurse umane si alti 

directori prezenti cu ocazia intrunirilor CEI ar putea sa nu dispuna de toate 

detaliile unei propuneri a intreprinderii saa de un plan de restructurare. 

Directiva acorda o anumita sustinere garantand dreptul la o comparatie cu 

nivelul corespunzator de management reprezentantilor CEI care doresc sa il 

intalneasca pe Administratorul Delegat al unei intreprinderi sau pe ceilalti 

directori, pentru a obtine informatiile adecvate pentru evaluarea chestiunii 

ridicata de management. 

 

31 

Realizarea rapoartelor care trebuie transmise catre Federatia Sindicala 

Europeana competenta, membra a Confederatiei Europene a Sindicatelor. 

 

32 

Trebuie stabilita o strategie clara, tactici clare, definite obiectivele inainte de 

intrunirile CEI, evaluat daca obiectivele au fost atinse. Strategia trebuie 

actualizata, si trebuie modificata daca aceste rezultate au fost atinse. Strategia 

se actualizeaza pe baza rezultatelor. 



 

 

Posibile actiuni ale reprezentarilor sindicale la locul de munca. 

 

33  

Trebuie luat in serios potentialul CEI. 

 

34  

Trebuie sa va asigurati ca exista raporturi si comunicare structurate intre 

reprezentantii lucratorilor la locul de munca si membrii CEI. 

 

35 

Furnizeaza rapoarte in ceea ce priveste chestiunile care trebuie aduse in 

atentia membrilor CEI, astfel incat aceste chestiuni sa poata fi ridicate in cursul 

intrunirilor CEI. 

 

39 

Incearca sa se confrunte cu reprezentantii CEI inclusiv dupa sesiunile 

Comitetului special sau dupa intrunirile CEI. 

 

40 

Distribuie rapoartele redactate de reprezentantii CEI reprezentantilor 

lucratorilor si/sau lucratorilor. 

 

41 

Incearca sa pastreze o constienta ridicara, si interesul pentru CEI, printre 

reprezentantii lucratorilor, invitandu-i pe delegatii sindicali sa se implice in 

cazul alegerilor membrilor CEI. 

 

42 

Se mobilizeaza in timpul alegerilor pentru reprezentantii CEI pentru a garanta 

victoria candidatilor sindicali. 

 

Posibile actiuni pentru sindicate si pentru conducatorii sindicali 

 

43  

Recunosc potentialul CEI, incercand sa furnizeze resursele necesare pentru a 

facilita un sprijin acordat organizarii sindicale efective si eficiente. 

 

44 

Fac o mapare a intreprinderilor care intra sub incidenta directivei in care CEI nu 

au fost inca instituite. 

 

45 

Seek to transform EWCs set up under A13 Voluntary Agreements into statutory 

EWCs. 

 

46 

Se asigura ca strategiile industrial ale sindicatelor sunt integrate cu strategia 

sindicala adoptata in cadrul CEI. 



 

 

 

47 

Sprijina actiunea sindicala privind CEI la initiativa sinicatelor alaturi de 

activitatea CEI, printre care formarea, politicile de dezvoltare, lobby, 

manifestatii, greve etc., functie de caz. 

 

48 

Atunci cand sunt prezente mai multe sindicate intr-o filiala de productie, 

incearca sa construiasca o cooperare intre sindicate pentru a asigura o actiune 

unitara si coordonata in cadrul CEI. 

 

49 

Se asigura ca fiecare CEI are un functionar sindical insarcinat cu monitorizarea 

activitatii. 

 

50 

Formeaza functionarii insarcinati cu monitorizarea si le furnizeaza acestora 

resursele necesare pentru a asustine in mod eficient membrii sindicalizati ai 

CEI. 

 

51 

Considera prioritare alegerile in cadrul CEI. 

 

52 

Maresc gradul de constientizarea a sensului/rolului CEI printre reprezentantii 

sindicali la locurile de munca, incurajand interesul celor care vor vrea sa ocupe 

functia de membru al CEI. 

 

53 

Promoveaza faptul ca reprezentantii lucratorilor din filiala urmaresc activitatea 

membrilor CEI si ca se pregatesc sa propuna candidaturi, in mod special in cazul 

in care se vor elibera locuri in cadrul CEI in scurt timp. 

 

54 

Organizeaza intruniri periodice si schimburi de informatii care sa faciliteze 

cooperarea intre reprezentantii lucratorilor experti si membrii CEI in acelasi 

sector industrial. 

 

55 

Favorizeaza activitatea de network/retea in interior si intre sindicatele 

reprezentantilor lucratorilor sindicalizati membri ai CEI prin utilizarea de 

mailuri, site-uri internet, chat room etc. 

 

56 

Furnizeaza o formare adecvata si permanenta pentru membrii CEI, acolo unde 

costurile formarii nu pot fi solicitate direct conducerii intreprinderii. 

 

 



 

 

 

 

57 

Acolo unde este posibil, se stabilesc reguli sau se fixeaza o practica de invitatie 

permanenta pentru a participa la intrunirile Comitetului restrans si al CEI 

pentru un functionar sindical.  

 

58 

Face dinamica si doteaza cu resurse daca este necesar comunicarea intre 

reprezentanti CEI, functionarii sindicali, reprezentantii sindicali ai lucratorilor la 

locul de munca. 

 

58 

Utilizeaza delegatii CEI ca si punti pentru a stabili legaturi, a defini strategii si 

aliante intre organizatiile sindicale responsabile ale organizatiei lucratorilor in 

diferitele filiale nationale ale companiilor multinationale. 

 

59 

Construiesc legaturi structurate cu celelalte sindicate prezente in tarile de 

apartenenta sau in strainantet, organizand mutari si momente de schimb 

pentru a putea favoriza cunoasterea reciproca, intelegerea interculturala si 

elaborarea unei platforme strategice. 

 

60 

Actioneaza uniti cu alte organizatii sindicale pentru a solicita formarea 

destinata membrilor CEI si platita de intreprindere. 

 

61 

Folosesc experienta unui CEI puternic si eficient ca si studiu de caz sau ca si 

exemplu de bune practici. 

 

62 

Dezvolta baze de date, sau alte similare, care sa documenteze succesul sau 

esecurile actiunii sindicale in ceea ce priveste CEI, pe care reprezentantii CEI 

pot sa le acceseze pentru a impartasi bune practici din alte experiente CEI. 

 

63 

Pun in legatura membrii CEI experti, membrii CE eficienti cu colegii din CEI abia 

constituite sau care intampina dificultati, astfel incat expertii sa ii poata ajuta 

pe cei mai putin experimentati desfasurand rolul de mentori. 

 

64 

Un sindicat trebuie sa garanteze ca int-o intreprindere exista reprezentanti 

sindicali ai lucratorilor activi, suficient de formati si de capabili. Acestia trebuie 

sa fondeze o structura sindicala de filiala, care sa fie inclusiv in masura sa 

activeze paralel cu membrii CEI asupra chestiunilor transnationale. 

 


