
 

 

Abordarea ICARUS referitoare la organizarea intalnirii 

Focus Grupului 

 

Proiectul ICARUS isi propune sa dezvolte un instrument conceput special pentru genul 

de analiza impusa de acest proiect si pentru a raspunde caracteristicilor lumii  

sindicale. 

Metoda impusa presupune ca acest instrument sa aiba urmatoarele caracteristici: 

• trebuie sa fie simplu de utilizat, 

• sa furnizeze definitii si descrieri sumare ale unor aspecte tematice, 

• trebuie sa fie flexibil in ceea ce priveste componenta grupului (apartenenta la mai 

multe Companii multinationale; reprezentanti sindicali din  structuri organizationale 

diferite; anumite grupuri de Comitete europene de intreprinderi) 

• ar trebui sa genereze o discutie pe tematici alese pe baza: 

-  necesitatilor participantilor, 

-  elementelor obtinute din colectarea informatiilor furnizate de chestionare, 

-  experientei coordonatorilor organizatiilor partenere in proiectul ICARUS. 

 

Anexa nr.1 propune un prim set de posibile intrebari ce pot fi adresate in timpul 

sedintei iar Anexa nr. 2 (in fisier separat) realizeaza o descriere a grilelor propuse de 

aceasta abordare metodologica. 

 

 Ce reprezinta Focus grupurile? 

Grupurile de lucru sunt gandite ca mijloc de cumulare de informatii de la participantii 

la acest gen de sedinte. Obiectivul organizarii unor astfel de grupuri este acela de a 

investiga interese, experiente sau atitudini/abordari referitoare la un subiect foarte 

bine definit. Asadar, un focus grup poate definit ca un grup de indivizi selectati de 

cercetatori pentru a discuta si a comenta, in baza propriei experiente, un subiect 

reprezentand obiectul cercetarii. 

 

In cazul proiectului ICARUS, obiectivele strategice le reprezinta imbunatatirea 

sistemului de reprezentare a intereselor lucratorilor din cadrul IM-urilor, in ansamblul 

lui. Cu alte cuvinte, proiectul se adreseaza tuturor actorilor si nivelurilor relevante de 

reprezentare a interesului lucratorilor. Proiectul are ca scop cresterea nivelului de 

constientizare a statutului reprezentantilor lucratorilor in cadrul unui sit de productie 

sau filiala a unei IM. Asadar, o provocare apaerte o constituie imbunatatirea 

coordonarii si cooperarii dintre diferiti actori si niveluri de reprezentare a intereselor. 

 

In cazul proiectului ICARUS interviurile realizate in cadrul focus grupului reprezinta, de 

fapt, o a doua faza a activitatilor de cercetare. Dupa prima faza constand in 

identificarea principalelor provocari, prin metoda chestionarelor, focus grupul 

organizat la nivel national va avea ca scop analizarea in profunzime a provocarilor 



 

 

specifice fiecarui context national. Mai mult, focus grupurile ar trebui sa si ofere 

propuneri de posibile solutii. 

 

 

 De ce metoda focus grupului? 

 

Principalul scop al focus grupului, ca metoda de cercetare, este acela de a surprinde 

experientele, perceptiile, credintele, atitudinea si reactiile respondentilor intr-o 

maniera pe care alte metode nu ar putea-o realiza. Aceste atitudini, experiente si 

credinte sunt mai probabil a fi scoase in evidenta prin socializarea si interactiunea 

presupuse de un astfel de grup. Focus grupul scoate astfel la iveala o multitudine de 

perspective in contextul unui grup. Focus grupurile sunt folositoare mai ales atunci 

cand se doreste o explorare a gradului de consens asupra unui subiect dat sau asupra 

unei posibile solutii la o problema data. 

 

Metoda focus grupului poate fi utilizata in stadiul explorator al unui studiu; in timpul 

unui studiu, pentru a evalua sau dezvolta un anumit program de activitati; sau dupa 

finalizarea unui program, pentru evaluarea impactului acestuia sau pentru generarea 

unor directii suplimentare de cercetare. Focus grupurile de intervievare pot de 

asemenea sa asigure o viziune mai clara asupra gradului in care o lege adoptata sau un 

serviciu asigurat a reusit sa-si atinga obiectivele stabilite. 

Pe de alta parte, focus grupurile sunt limitate in ceea ce priveste capacitatea lor de a 

generaliza constatarile pentru o intreaga populatie, in special datorita numarului redus 

de persoane participante la acest grup si datorita probabilitatii ca participantii sa nu 

reprezinte un esantion reprezentativ. 

 

 

 Rolul interactiunii 

 

Interactiunea este o trasatura cruciala a focus grupurilor intrucat interactiunea dintre 

participanti evidentieaza perspectiva lor asupra lumii, modul de a privi un anumit 

aspect, valorile si conceptiile pe care le impartasesc fata de o anumita situatie. Prin 

interactiune participantii au posibilitatea de a-si adresa intrebari precum si de a-si 

reevalua si reconsidera viziunea asupra unor experiente proprii. 

Nu trebuie subestimate nici beneficiile pe care le au participantii la metoda de 

cercetare a focus grupului . Oportunitatea de a se implica in procese avand ca scop 

rezolvarea unor probleme, de a fi perceputi  ca experti si de a lucra in colaborare cu 

niste cercetatori poate conduce la dezvoltarea unor competente la multi participanti. 

Daca un grup colaboreaza eficient, se dezvolta increderea reciproca si grupul poate 

explora mai usor ca un tot unitar solutiile la o anumita problema, decat ca indivizi. 

Daca participantii sunt implicati in mod activ intr-o activitate despre care simt ca va 

produce o diferenta, iar subiectul cercetarii este de natura practica, aplicabila, atunci 

aceasta dezvoltare de competente este in mod realistic de asteptat sa se realizeze. 

Asta inseamna ca focus grupul poate deveni un adevarat forum pentru schimbare. 



 

 

 

Moderatorul trebuie sa le permita participantilor sa discute intre ei si sa-si adreseze 

intrebari, detinand control minim asupra interactiunii, in sensul pastrarii acestora 

focalizati pe subiectul discutiei. Asta inseamna ca, prin natura sa, metoda de cercetare 

a focus grupului este una flexibila in ceea ce priveste desfasurarea acestuia si nu poate 

fi in totalitate predeterminata. 

 

 

Recrutarea participantilor 

 

Recrutarea reprezinta procesul de organizare a unui grup de persoane in acelasi loc, in 

acelasi timp. Recrutarea participantilor nu reprezinta in general o problema daca 

subiectul aflat in discutie aduce beneficii imediate sau atractive pentru participanti. 

La organizarea unui astfel de grup este important sa se ia in considerare daca grupul 

reflecta sau nu esantionul vizat. O alta intebare ridicata este daca sa se ia ca target un 

esantion heterogen sau unul omogen. Mai mult, in cazul in care background-ul 

participantilor difera prea mult, comunicarea dintre acestia poate deveni dificila. 

 

 

Adaptabilitate 

 

In cazul proiectului ICARUS, focus grupurile ar trebui sa fie compuse din reprezentanti ai 

Intreprinderilor multinationale in cadrul carora se regaseste un Comitet european de 

intreprindere, Astfel, posibilii participanti la focus grup pot fi impartiti in reprezentanti 

de la nivel european si reprezentanti de la nivel national. Pe de o parte, avem membrii 

CEI si reprezentantii sindicali participand in calitate de experti la intalnirile CEI, iar pe de 

alta parte, avem reprezentantii lucratorilor operand la nivel national precum si 

reprezentantii sindicali responsabili de situri de productie. Tinand cont de conditiile 

specifice din tara respectiva, partenerilor nationali li se ofera libertatea de a decide 

asupra componentei grupului. Avand in vedere ca in majoritatea tarilor va fi organizat 

numai un singur focus grup, in principiu, acesta ar trebui sa fie compus din membri CEI, 

reprezentanti sindicali si reprezentanti ai lucratorilor. In masura in care este posibil, ar 

putea fi folositoare invitarea diferitilor actori apartinand de sau aflandu-se in relatie cu 

aceeasi IM.  

 

 

Organizarea efectiva a focus grupului 

 

Premergator organizarii unui focus-grup 

Membrii focus-grupului ar trebui informati in prealabil printr-o descriere succinta a 

proiectului si a metodologiei de implementare a grupului. Totodata, acestora li se va 

furniza in prealabil o scurta descriere a aspectelor tematice, definitii esentiale si, 



 

 

optional, o lista cuprinzand potentiale subiecte de discutie. In final, un scurt set de 

informatii cu privire la profilul participantilor ar trebui sa cuprinda urmatoarele date: 

• Barbat/Femeie? 

• Atributii ale functiei de reprezentant al interesului lucratorilor? (toate functiile 

implicate aici) 

• Atributii ale functiei de reprezentant sindical? (in cazul ofiterilor sindicali) 

• De cati ani activati? 

• Numele Intreprinderii multinationale? (in cazul reprezentantilor lucratorilor si 

al membrilor CEI) 

• Sectorul? (in cazul reprezentantilor lucratorilor si al membrilor CEI) 

• Rata de angajare? (in cazul reprezentantilor lucratorilor si al membrilor CEI) 

• In cadrul carui sit de productie lucrati/numele orasului? (in cazul 

reprezentantilor lucratorilor si al membrilor CEI) 

• In ce tara se regaseste sediul global al companiei? (in cazul reprezentantilor 

lucratorilor si al membrilor CEI) 

Se recomanda realizarea de instiintari telefonice in ziua premergatoare datei de 

organizare a focus-grupului in vederea asigurarii angajamentului potentialilor 

participanti cu privire la prezentarea lor la intalnire. Participantii ar trebui sa fie 

informati ca discutiile grupului sunt programate sa dureze nu mai mult (de exemplu) de 

2 ore, si ca acest interval de timp trebuie respectat. Informarea in prealabil a 

participantilor cu privire la finalul stabilit al intalnirii va determina cel mai probabil 

cresterea angajamentului si a dorintei de participare. 

 

Rolul moderatorului 

Moderatorul trebuie sa stabileasca un raport imediat cu participantii, adresandu-le 

multumiri pentru participare. Pe masura ce sosesc invitatii, trebuie sa ii directioneze pe 

acestia catre locul alocat fiecaruia (daca este cazul) si catre bauturile racoritoare. 

Moderatorul are datoria de a le explica faptul ca notele luate pe marginea discutiei si 

inregistrarile audio (in cazul in care discutia este inregistrata) vor fi pastrate 

confidentiale si nu se vor folosi nume reale in cadrul raportarii rezultatelor focus-

grupului. De asemenea, va fi subliniat faptul ca nu se va utiliza nicio alta informatie 

referitoare la identitatea participantilor. 

Abilitatile moderatorului sunt vitale pentru asigurarea succesului focus-grupului. 

Aceasta/acesta trebuie sa se asigure ca discutia incepe lin, se deruleaza in conditii 

bune, pastreaza un anumit nivel de organizare si se sfarseste armonios. Mai mult, rolul 

moderatorului incepe cu mult inaintea discutiei propriu-zise, intrucat, in general, 

moderatorul (sau asistentul acestuia) este cel care recruteaza participantii. O nota 

importanta - preferabil ar fi ca moderatorul sa nu aiba niciun interes direct in ceea ce 

priveste rezultatele implementarii acestui grup. Inexistenta unei “agende” personale 

sau a unui interes cu privire la rezultatele obtinute faciliteaza obtinerea unui rezultat 

veritabil si neafectat de niciun fel de incercare de manipulare. 



 

 

In inceputul intalnirii ar trebui sa se realizeze o scurta prezentare a membrilor focus-

grupului. Apoi, moderatorul ar trebui sa furnizeze explicatii clare referitoare la scopul 

grupului, ajutand oamenii sa se simta confortabil si facilitand interactiunea dintre 

membrii grupului. Intrebari de incalzire ar putea fi adresate cu scopul de a facilita 

discutia. Daca este nevoie, dupa o scurta perioada de incalzire, se vor mentiona si 

clarifica termenii cheie ce urmeaza a fi utilizati in cadrul discutiei. Participantii trebuie 

informati ca raspunsurile pe care le vor da nu vor fi clasificate ca fiind corecte sau 

gresite. Datoria moderatorului esre de a instiinta membrii grupului ca este in regula sa 

agreezi sau sa nu agreezi raspunsurile celorlalti membri. 

In timpul intalnirii, moderatorul va trebui sa promoveze dezbaterea, poate prin 

adresarea unor intrebari directe. In cazul in care membrii grupului nu par sa inteleaga 

intrebarile, acestea vor fi clarificate prin exemple concrete. Pe masura ce participantii 

devin mai confortabili si raspund la intrebari, moderatorul poate deveni mai specific. 

Rolul moderatorului este unul solicitant si provocator; moderatorii vor trebui sa fie 

buni ascultatori, fara prejudecati si adaptabili. Aceste calitati ii vor asigura increderea 

din partea participantilor si vor creste probabilitatea unui dialog deschis si interactiv. 

Rolul observatorului consta in luarea de notite si verificarea echipamentului de 

inregistrare pe durata intalnirii. Cu toate acestea, observatorul observatorul nu-si 

noteaza numai continutul discutiilor ci inregistreaza si emotiile, ironiile, contradictiile si 

tensiunile. Pentru a putea lua notite cu privire la dinamica grupului utlizarea unei 

diagrame cu alocarea spatiului fiecarui participant s-ar putea dovedi folositoare. 

Analiza dinamicii grupului l-ar putea ajuta pe cercetator nu doar sa dobandeasca sau sa 

confirme niste date (cum se intampla in cazul metodei sondajului) ci si sa interpreteze 

aceste date. Pare simplist insa confera un avantaj major metodei de focus-grup: 

dobandirea unei viziuni. 

 

Liniile directoare ale interviului si etapele discutiei 

 

Liniile directoare ale interviului 

Focus grupul trebuie moderat urmand liniile directoare ale unui interviu. De cele mai 
multe ori aceste linii directoare vor fi pregatite dinainte. In cazul in care focus grupul 
este format din experti, acestora le poate fi cerut acordul la inceputul intalnirii cu 
privire la directive. 

In cazul proiectului ICARUS principala intrebare care ar trebui  formulata de focus grup 

se refera la imbunatatirea si coordonarea cooperarii dintre diferiti participanti si 

niveluri de reprezentare a interesului. Aspecte mai specifice ce vor fi discutate in 

contextul focus grupurilor pot fi: 

1. intelegerea perceptiilor personale ale reprezentantilor interesului lucratorilor; 

2. abordari prin care sa se realizeze o relatie bi-laterala intre respectivii actori (membri 

CEI, reprezentati ai lucratorilor, reprezentanti sindicali); 

3. strategii pentru rezolvarea problemei create de lipsa resurselor; 



 

 

4. incercari de a gasi noi modalitati de comunicare prin folosirea tehnologiei 

informatiei (de exemplu Skype, adrese de e-mail, etc); 

5. strategii pentru crearea de sinergii intre diferiti actori, in general, si intre diferite 

structuri sindicale, in particular; 

6. diferite cai de utilizare CEI cu scopul de a imbunatati conditiile de lucru si nivelurile 

salariale, precum si pentru a construi structuri locale de reprezentare a intereselor 

lucrartorilor, acolo unde acestea nu exista. 

Subiecte aditionale de discutie pot rezulta din analiza studiilor pe baza de chestionare. 

Indiferent de situatie, toate focus grupurile nationale ar trebui sa intepreteze principala 

intrebare referitoare la cum se poate imbunatati coordonarea si cooperarea dintre 

diferiti actori si niveluri de reprezentare a intereselor, conform cu nevoile specifice ale 

fiecaruia, nevoi ce pot fi determinate de caracteristicile relatiilor din sistemul industrial 

respectiv. 

 

Etapele de discutie 

 

Intalnirea focus grupului poate fi impartita in doua etape fundamentale: etapa analizei 

si etapa propunerilor. La inceputul primei etape subiectele de discutie vor fi prezentate 

de catre moderator si aprobate de grup. Urmeaza apoi discutarea amanuntita a 

punctelor tari si slabe referitoare la intrebarea centrala, de exemplu  cea referitoare la 

coordonare si cooperare dintre diferiti actori si niveluri de reprezentare a intereselor. 

Aceasta discutie ar trebui sa conduca la reflectarea in vederea gasirii unor propuneri de 

solutii posibile pentru problemele existente. Deja putem considera acest moment ca 

fiind inceputul celei de-a doua etape a focus grupului, etapa dedicata dezvoltarii unui 

plan de actiune. Identificarea solutiilor posibile ar trebui sa includa de asemenea si o 

discutie despre actiunile necesare si actorii relevanti pentru a putea pune in aplicare 

solutiile gasite. 

In cele din urma focus grupul ar trebui sa discute despre instrumentele si resursele 

necesare ducerii la indeplinire a actiunilor propuse. 

 

Rapoartele focus grupului 
 

Preanaliza 

 

In primul rand si cel mai important este sa fie luate notite in timpul focus grupului de 

catre  observator. Chiar daca discutiile sunt inregistrate audio, tot ar trebui sa fie luate 

notite. Gesturi importante pot fi omise daca nu sunt luate notite. 

Analiza datelor 

 

Procesul de analiza include sintetizarea discutiei imediat dupa incheierea focus 
grupului. Deoarece oamenii pot uita detalii importante foarte usor,  este importanta 
scrierea cat mai rapida a acestor notite dupa sfarsitul intalnirii. De asemenea, datorita 
faptului ca cercetatorii au in minte intrebari cheie in timpul procesului de 
concluzionare, incep sa apara teme proeminente ale discutiei. 
Daca discutia este inregistrata audio, ar trebui ca benzile sa fie transcrise cat mai 
repede posibil dupa terminarea focus grupului. Utilizand intrebarile cercetatorilor ca 
repere, fiecare paragraf sau alta sectiune vor fi schematizate in functie de temele 
relevante ce le contin. 
 



 

 

Raportul referitor la rezultatul focus grupului ar trebui structurat in baza retelei in care 

se desfasoara  discutia, in functie de punctele tari si slabe, si tinand cont de planul de 

actiune. 

 

Pachetul complet de documente ce vor fi utilizate la raportarea unui focus grup trebuie 

sa includa urmatoarele: 

• documentele de screening; 

• analiza retelei de puncte tari si slabe; 

• planul de actiune; 

• o descriere a dinamicii grupului; 

• un rezumat de o pagina care sa includa informatii despre particpanti (luate din 

documentele de screening si din prezentarea participantilor); 

•  descrierea discutiei din punct de vedere al punctelor tari si slabe, bazata pe analiza 

retelei precum si descrierea unui posibil plan de actiune bazat pe reteaua respectiva. 

 

 

Concluzie 
 

Ácest document a subliniat principalele caracteristici ale cercetarii cu focus grup, 
acordand o atentie sporita beneficiilor datorate interactiunilor si dinamicii grupului, 
aspecte acoperite doar de aceasta metoda. Cei care participa intr-un astfel de studiu il 
considera adesea o experienta satisfacatoare.  Procesul de cercetare poate implica un 
nivel mai inalt de colaborare, decat in cazul altor forme de studiu, ceea ce poate fi un 
proces benefic pentru participanti si o provocare pentru cercetatorii care doresc 
dobandirea unei noi perspective in domeniul lor de interes. Cand este implementat 
corect focus grupurile pot fi o cale eficienta si efectiva de a dobandi o buna cunoastere 
a proceselor sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 1 – Propuneri de intrebari 

 

Imbunatatirea coordonarii dintre nivelul european si cel 

national 
 

 

Pentru a putea discuta intrebarile despre cum ar putea fi imbunatatita coordonarea si 
cooperearea dintre diferite niveluri de reprezentari a intereselor ar trebui mai intai 
abordate in profunzime urmatoarele aspecte: 
 
1. Intelegerea perceptiei personale respective a celorlalti participanti. 
 
2. Cum poate fi creata o relatie bilaterala intre respectivii actori/participanti (membri 
CEI, reprezentati ai lucratorilor, reprezentanti ai sindicatelor)? 
 
3. Cum sa facem fata problemei legata de lipsa resurselor? 
 
4. Cum sa dezvoltam noi intrumente de comunicare prin utilizare tehnologiei 
informatiei (Skype, e-mail, etc)? 
 
5. Cum pot fi create sinergii intre diferite structuri sindicale? 
 
6. In cazul unei reprezentari sindicale slabe ar fi interesant de discutat cum ar putea fi 
folosit CEI pentru a imbunatati conditiile de lucru si nivelurile salariale si pentru a 
construi structuri locale de reprezentare acolo unde aceste nu exista. 
 
In prima faza a proiectului au fost folosite metode ce cercetare cantitative. Prin 
utilizarea unor chestionare au fost identificate principalele provocari in ceea ce 
priveste coodonarea dintre nivelul european si cel national. In baza unei prime analize 
a chestionarelor, ce au fost distribuite printre membrii CEI, reprezentatii lucratorilor si 
reprezentatii sindicali, s-a putut concluziona ca este util de adresat urmatoarele 
intrebari mai tintite si de abordat aspecte tematice in contextul focus grupurilor. 
 

• Rezultatul cercetarii bazate pe chestionare arata faptul ca in special reprezentantii 
sindicale nu sunt foarte bine informati cu privire la activitatile CEI. Acest lucru 
inseamna ca focus grupul ar trebui sa aiba unul dintre scopuri imbunatatirea 
coordonarii si cooperarii dintre membrii CEI si reprezentantii sindicali. 
 

• Din raspunsurile chestionarelor s-a putut observa faptul ca exista discrepante intre 
diferite tari in ceea ce priveste modul in care sunt comunicate concluziile intalnirilor 
CEI catre forta de lucru si reprezentantii angajatilor. Ar fi interesant de discutat daca ar 
fi folositor de adaugat noi forme de comunicare, pe langa cele existente deja. In acest 
context este important de intrebat ce resurse si drepturi au membrii CEI pentru a 
comunica rezultatele intalnirilor CEI. 

• Tot analiza chestionarelor sugereaza faptul ca existenta unui organism de 
coordonarea la nivel nastional imbunatateste considerabil posibilitatile de comunicare  
Conform rezultatelor anchetelor, o serie de intrebari propuse se pot dovedi relevante: 

• Care sunt nevoile informationale ale reprezentantilor lucratorilor cu privire la 

discutiile CEI/aspectele transnationale din cadrul unei companii? (de exemplu, 



 

 

informatii privind strategiile manageriale si bunele practici in negocierea colectiva si 

participarea in cadrul altor situri de productie) 

 

• Care considerati ca sunt principalele probleme in coordonarea si cooperarea dintre 

diferite niveluri de reprezentare a interesului? 

o lipsa unor structuri de comunicare 

o deficiente organizationale 

o lipsa resurselor 

o lipsa cooperarii intre organizatiile sindicale 

o excesul sarcinilor de serviciu 

 

• Ce sugestii le-ar putea fi de folos reprezentantilor lucratorilor in 

 

• imbunatatirea comunicarii si consultarii intre CEI si reprezentantii salariatilor? 

o imbunatatirea resurselor CEI (calitatea documentelor, traduceri…) 

o relatia unilaterala/bilaterala intre actori (membri CEI, reprezentanti ai lucratorilor, 

reprezentanti sindicali, forta de munca) 

o procese/proceduri (definirea responsabilitatilor actorilor implicati) 

o instrumente (tehnologia informatiei, intranet, skype) 

o resurse 

o competente 

 

• determinarea CEI de a deveni mai relevant pentru rolul reprezentantilor lucratorilor? 

o dezvoltarea unei relatii bilaterale 

o imbunatatirea feedback-ului 

 

• Cum considera reprezentantii lucratorilor ca va evolua rolul CEI in urmatorii 3 ani? 

o nu se intrevede nicio schimbare 

o ii va spori importanta 

 

• Care ar fi principalele elemente ale unui plan de actiune? 

o traducerea documentelor CEI 

o negocierea resurselor si drepturilor CEI (rambursarea cheltuielilor de deplasare, 

serivicii de traducere, zile libere, acces pe siturile de productie, etc.) 

o dezvoltarea unor conditii obligatorii 

o organizarea de cursuri de formare 

 


