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CONCLUZII 



Introducere 

 

La douăzeci de ani de la prima directivă privind instituirea și funcționarea comitetelor europene de 

întreprindere (CEI), este timpul să se facă un bilanț, dar la fel de interesant este să se elaboreze o analiză a 

ceea ce reprezintă CEI pentru mișcarea europeană a lucrătorilor organizați în sindicate și asupra 

potențialului pe care îl reprezintă aceștia pentru sindicalismul european, ca instrument de organizare și ca 

factor de perspectivă al unei acțiuni sindicale europene în companiile multinaționale din statele membre ale 

Uniunii Europene și din țările ale căror sindicate aderă la Confederația Europeană a Sindicatelor. 

Funcția informativă și consultativă a CEI este încă subestimată, fiind ineficientă în formele concrete pe care 

dezbaterile dintre lucrători și conducere le îmbracă în realitate. 

O bună informare și un raport de consultare destinat găsirii unor soluții comune (spiritul reglementărilor în 

materie de CEI) sunt considerate elemente importante pentru stabilirea unei relații constructive între părți, un 

exemplu în acest sens fiind bunele practici de codeterminare germane.  

Chiar și pentru sprijinirea proceselor de negociere, o bună informare poate fi de mare ajutor, în special cu 

privire la starea generală a unei societăți fără frontiere, ai căror lucrători trebuie să își protejeze, cunoscând 

în același timp situația generală a întreprinderii, propriul statut în cadrul acesteia. 

Prin urmare, CEI nu trebuie să fie considerate obiectivul acțiunii de reprezentare transnaționale a lucrătorilor, 

dar constituie, fără îndoială, un instrument util pentru organizarea și funcționarea acesteia. CEI nu vor substitui 

niciodată sindicatele, dar pot sprijini acțiunea acestora în ceea ce privește prerogativele conferite, dacă le 

este valorificat potențialul. 

Probabil că legislația nu va avea niciodată rolul de a facilita consolidarea sindicalismului internațional în 

companiile multinaționale, dar este esențial să existe în UE (caz unic în lume) o lege care conferă dreptul 

lucrătorilor de a se coordona la nivel transnațional, de a primi informații și de a fi consultați fără niciun cost 

în ceea ce privește aspectele economice.  

Nu trebuie să subevaluăm toate aceste aspecte, dar activiștii și organizațiile sindicale au sarcina de a urmări 

un progres constant, de a face un pas înainte în fiecare zi, căutând modalități pentru a face CEI mai utile 

pentru mișcarea sindicală. 

 

Marea provocare a CEI în epoca globalizării 

În secolul globalizării, ne confruntăm cu ani de instabilitate economică, precum și politică. În acest context, se 

afirmă și mai mult rolul jucat de principalii actori economici: întreprinderi sau grupuri de întreprinderi de 

dimensiuni enorme, cu interese difuzate la nivel continental sau chiar global, care își desfășoară activitatea 

de-a lungul unor filiere complexe și sectoare uneori foarte diferite. 

Organizarea coordonării sindicale a lucrătorilor dincolo de granițele țărilor respective, este o chestiune de 

prioritate strategică a mișcării internaționale a lucrătorilor și a sindicatelor în care se organizează aceștia. 

Este necesară însă consolidarea unei culturi de coordonare și cooperare care să implice structurile sindicale, 

dar mai ales reprezentanții lucrătorilor la nivel local, la locurile lor de muncă. Coordonarea transnațională 

trebuie să dobândească o dimensiune mai operațională menită să preia provocarea și necesitatea de a 

conecta acțiunea sindicală din diferite țări într-o capacitate comună de a acționa, de a pune în aplicare 

reprezentarea și protecția colectivă, de a pune în legătură condițiile și practicile de negociere ale 

lucrătorilor, chiar dacă provin din țări diferite. 

 



În contextul acestui cadru important din punct de vedere strategic pentru mișcarea sindicală, CEI sunt un 

instrument important. Acest lucru este dat de eficiența rolului pe care îl desfășoară, datorită prerogativelor 

care le sunt atribuite prin lege. 

Ca singurul organism din lume care stabilește dreptul de reprezentare transnațională a intereselor 

lucrătorilor, CEI sunt organisme din cadrul companiilor multinaționale, oferă, chiar dacă în mod limitat, 

drepturi care pot ajuta lucrătorii din diferite țări și sindicatele acestora să se coordoneze și care permit 

desfășurarea anumitor activități ale căror costuri, în temeiul unui drept prevăzut în lege, sunt suportate de 

către întreprindere (CEI au reuniuni internaționale plătite, servicii de traducere, de formare, în unele cazuri, 

instrumente și resurse de muncă etc.). 

 

Protagoniștii sunt lucrătorii din întreprinderile transnaționale și reprezentanții acestora. 

Pe parcursul celor douăzeci de ani de activitate a CEI, s-a acumulat o experiență colectivă bogată, din care 

reiese o viziune foarte practică, dar esențială pentru a înțelege care este contextul în care își desfășoară 

activitatea reprezentanții lucrătorilor. 

Depărtarea dintre locurile în care sunt luate decizii strategice privind întreprinderea și lucrătorii este 

problema care reprezintă cel mai bine importanța acțiunii într-o companie multinațională și subliniază 

importanța existenței unor instrumente și capacități de acțiune transnaționale. Distanța față de filialele 

locale a unităților în care sunt luate cele mai importante decizii de management este puternic impregnată în 

conștiința lucrătorilor din CEI. Aceștia și-au exprimat cu fermitate necesitatea de a aborda problemele locale 

având ca referință întregul sistem al întreprinderii transnaționale. 

Practica și analizele reflectă măsura în care CEI reduce, de fapt, izolarea lucrătorilor și, din acest motiv, 

devine mai stringentă solicitarea de a face cunoscut CEI în rândul tuturor lucrătorilor și de a implica realitățile 

naționale prin intermediul CEI. Acest lucru apropie lucrătorii din diferite țări și permite comunicarea nevoilor și 

a cerințelor, pornind de la cunoașterea reciprocă. 

În această dinamică, se pune însă problema numirii corecte și democratice a membrilor CEI. Este una dintre 

problemele deschise: asigurarea faptului că membrii unui CEI sunt purtători și reprezentanți veritabil ai 

intereselor lucrătorilor. 

  

Tema sindicatelor sau a sindicalizării CEI apare ca o chestiune esențială pentru consolidarea eficienței și 

utilității CEI, ca sprijin pentru acțiunea sindicală în întreprinderile implicate. Rolul delegaților sindicali italieni, 

de exemplu, care sunt toți activiști de bază ai organizației, este o valoare adăugată strategică. Membrii CEI 

dintr-un sindicat participă activ la reprezentarea de bază a angajaților, ceea ce îi face un important factor 

antrenant al unei strategii din ce în ce mai ample și al unei sindicalizări din ce în ce mai bune a CEI. 

Elementele de sprijin ale acestei acțiuni sunt menținerea unor rețele destinate comunicării și coordonării 

experiențelor respective și o propunere de formare adecvată, care să ofere instrumentele necesare pentru a 

juca acest rol-cheie. 

Așa numitele alianțe sindicale (trade union alliance) care susțin existența CEI sunt forme de coordonare 

sindicală, care ar putea fi un răspuns pentru a face față dificultăților de sindicalizare întâmpinate de multe 

CEI. 

 

Prin analiza, studiul și cunoașterea companiilor multinaționale se ajunge cu ușurință la depășirea cu ușurință 

a complexului Leviatanului, și anume sentimentul de neputință totală în fața unor astfel de structuri atât de 

mari. Cunoașterea companiei în structurarea sa transnațională complexă ajută la înțelegerea modului în care 

conducerea acesteia, managementul (local și transnațional), este un factor care trebuie să fie gestionat. Nu 



întotdeauna diferitele niveluri de management se află pe aceleași poziții, trebuie să se observe orice 

contradicții și diferitele interese în joc, în beneficiul protecției intereselor lucrătorilor bărbați și femei 

deopotrivă. 

 

Cunoașterea în profunzime a propriului acord CEI este esențială. De la acord trebuie să mergeți mai 

departe, trebuie să stabiliți procedurile de informare și consultare precise și punctuale, iar instituirea 

grupurilor de lucru tematice în CEI este un instrument util pentru a studia problemele de interes și a pregăti 

reuniunile plenare. 

 

Lucrătorii organizați acordă întotdeauna o importanță centrală analizei problemei negocierii care, în cazul 

CEI, este aproape întotdeauna prezentată ca cel mai mare drept care lipsește, și anume dreptul de a 

negocia la nivel transnațional. Negocierea prin îmbinarea intereselor lucrătorilor din diferite țări este 

percepută ca o necesitate care nu mai poate fi neglijată, pentru a încerca să se abordeze marile leviatane în 

mrejele globalizării. 

Fenomenul negocierii transnaționale nu se oprește la Europa, există deja mai multe cazuri de alianțe sindicale 

la scară globală și sunt semnate acorduri de principiu generale cu managementul la nivel mondial, care 

implică toți angajații din cadrul grupului. 

Este cazul să ne gândim la cum putem mobiliza ofensiva negocierilor și de coordonare transnațională pentru 

a obține angajamente din partea întreprinderilor cu privire la anticiparea responsabilă a schimbării și 

gestionarea responsabilă și de comun acord a restructurărilor și a concedierilor. 

Astfel reiese și modul în care acest tip de acorduri generale la scară transnațională este invocat și pentru a 

apăra drepturile de negociere și acordurile la nivel național. O altă dimensiune de abordat: acționarea la 

nivel global pentru a apăra interesele la nivel local. 

Din nou, în acțiunea specifică a CEI, alături de experiențele negocierii transnaționale, trebuie să se aibă în 

vedere existența formelor de negociere „soft” care, cu toate că nu implică semnarea unui contract, reprezintă 

luări de poziție ferme și comune, cu repercusiuni atât asupra vieții și activității CEI, cât și a lucrătorilor. 

Acestea iau forma unor declarații comune sau a altui tip de document. Pot viza probleme care sunt abordate 

în cadrul CEI sub formă de informații, cum ar fi formarea internă. Pentru lucrători este util și important să se 

păstreze o legătură cu reprezentanții sindicali locali și europeni (Federația Europeană a Sindicatelor), fiind 

vorba despre căi de confruntare între părți. Sindicalizarea acestor procese trebuie să avanseze și nu trebuie 

să se permită ca aceste căi să fie folosite pentru a exclude sindicatele din relațiile industriale în interiorul 

întreprinderii. Pe de altă parte, activarea căilor care conduc la stabilirea de acorduri cu întreprinderea este 

adesea percepută ca o contribuție la eficientizarea strategiei întreprinderii, alături de principala realizare a 

obiectivului principal de protejare a drepturilor lucrătorilor și de îmbunătățire a condiției acestora. 

  



1. Numele și sensul acestui proiect 

 

 

Numele proiectului Dedal&Ariadna provine de la crearea unui acronim complex, care a preluat provocarea 

de a reprezenta necesitatea promovată în cadrul proiectului, pentru care s-au construit cunoștințe și 

capacitate operațională. 

Developing Dynamic Analyses for good Levels of Union Standards and Articulation of International And National 

Networking Actions – Information - Consultation - Participation / Elaborarea de analize dinamice pentru nivele 

bune de standarde sindicale și pentru armonizarea acțiunilor naționale și internaționale în rețea – Informare - 

Consultare - Participare: sau încercarea de a identifica și de a activa procesele și tehnicile care permit acțiunii 

lucrătorilor să pună în legătură dimensiunea locală cu cea transnațională. Este o strategie pusă în aplicare 

prin dobândirea de cunoștințe cu o analiză structurată și bazată pe schimbul de informații și crearea de 

rețele. 

 

Conceput pentru a ieși din limitele naționale și pentru a consolida parteneriatele între organizațiile sindicale 

europene, proiectul Dedal&Ariadna a implicat o rețea amplă și complexă. Este vorba despre o rețea care 

urmărește consolidarea anumitor relații de cooperare internațională și, de asemenea, extinderea la unele 

organizații din țări care nu fac parte din UE, dar sunt candidate în vederea aderării la Uniune. Rețeaua 

rezultată din acest proces de consolidare și extindere a făcut posibilă construirea unui parteneriat format din 

10 organizații sindicale provenite din 8 țări diferite. 

În primul rând, au fost implicate organizațiile confederale regionale din Lombardia (CGIL și CISL), Catalonia 

(CCOO și UGT), Niedersachsen (DGB) și regiunea sud-estică a Angliei (SERTUC), care lucrează împreună din 

cele mai vechi timpuri. În plus, au luat parte la proiect și confederația națională OPZZ (Polonia) și CSDR 

(România). În sfârșit, rețeaua s-a extins către alte două organizații confederale din afara Uniunii, și anume 

USSCG din Muntenegru și Nezavisnost din Serbia. 

Organizarea coordonării sindicale a lucrătorilor dincolo de granițele țărilor respective este o chestiune de 

prioritate strategică a mișcării internaționale a lucrătorilor. Este necesară consolidarea unei culturi de 

coordonare și cooperare care să implice structurile sindicale, dar mai ales reprezentanții lucrătorilor la nivel 

local, la locurile lor de muncă. Coordonarea transnațională trebuie să dobândească o dimensiune mai 

operațională menită 

 să preia provocarea și necesitatea de a conecta acțiunea sindicală din diferite țări într-o capacitate 

comună de a acționa,  

 să pună în aplicare reprezentarea și protecția colectivă,  

 să pună în legătură condițiile și practicile de negociere ale lucrătorilor, chiar dacă provin din țări 

diferite. 

 

  



2. Rolul acțiunii sindicale în cadrul CEI, valoare adăugată pentru 
organizațiile de reprezentare a lucrătorilor 

 

Gândirea politică necesară în prezent în CEI are obiectivul său: 

 în integrarea cu acțiunea sindicală și de reprezentare locală a acestei forme de reprezentare 

transnațională a intereselor lucrătorilor (unică în lume și recunoscută prin lege în Uniunea Europeană, cum 

am mai spus deja)  

 în dezvoltarea unei viziuni operaționale prin care CEI provin din locuri și rețele din ce în ce mai 

diversificate și a unui sindicalism care trebuie să fie european.  

 

Aceasta a fost abordarea politică pentru inițierea unui program de lucru care are drept scop consolidarea 

rețelei de CEI prin acțiuni de sprijinire, coordonare și formare. 

 

Viziunea sindicatului CGIL împărtășită cu partenerii din cadrul proiectului Dedal&Ariadna 

Chestiunea CEI și a companiilor multinaționale este de relevanță esențială pentru modul în care 

reprezentarea transnațională a lucrătorilor din întreprinderile transnaționale devine o articulare a strategiei 

sindicale naționale.  

În ceea ce privește Carta drepturilor universale ale lucrătorilor și platforma unitară privind reforma sistemului 

contractual, problemele de informare și consultare a lucrătorilor sunt apreciate puternic ca fiind un factor de 

sprijin pentru o capacitate de negociere de calitate. De asemenea, platforma privind negocierea nu face 

referire numai la rolul specific al CEI și la potențialul strategic, ci și la necesitatea de a construi o coordonare 

sindicală transnațională între reprezentanții lucrătorilor și sindicatele active la nivelul diferitelor filiale 

naționale ale unei companii multinaționale.  

Negocierea  

Tema unui spațiu european de negociere este patrimoniul viziunii sindicatului CGIL dintotdeauna. Reușita 

dezvoltării unui alt nivel de negociere, care are drept scop reunificarea lucrătorilor la scară europeană, este 

un pas logic înainte și o măsură de protecție a negocierii la nivel național local.  

Fenomenul acordurilor-cadru europene la nivel de întreprindere semnate în companiile multinaționale este în 

plină expansiune. Acestea sunt acorduri generale și de principiu, care prezintă caracteristicile precise și 

detaliate specifice pentru negocierea la nivel național.  

Cu toate acestea, de cealaltă parte, bunele practici rezultate ne arată un potențial puternic în ceea ce 

privește stabilirea unor orientări privind aspecte cum ar fi formarea profesională, egalitatea de șanse, 

evoluția carierei, dar și managementul responsabil din punct de vedere social al restructurărilor și alte 

aspecte. Prin urmare, este vorba despre acorduri care, dacă sunt puse în aplicare în diferitele sedii ale 

întreprinderii, pot constitui un sprijin interesant și pentru creșterea calitativă a negocierii de nivelul doi. 

Pentru mișcarea sindicală europeană este important ca aceste procese să fie supravegheate și promovate, 

dar este determinant ca organizațiile sindicale naționale și europene să fie implicate în semnarea și 

ratificarea acordurilor respective, pentru a evita transformarea lor în instrumente folosite pentru a exclude 

sindicatul din întreprinderi. 

În fapt, CEI au un rol determinant dacă sunt implicate, dar poate fi atât pozitiv, cât și negativ. Acestea nu au 

nici drept de negociere, sunt organisme pur consultative, motiv pentru care un CEI de unul singur nu poate să 

semneze un acord la nivel european. 



Pe de altă parte, un CEI poate constitui un element al unui sistem de relații industriale și, ca atare, important, 

care implică reprezentanții lucrătorilor în procesul de negociere, alături de reprezentanții sindicali locali și de 

structurile sindicale naționale și europene. 

Recent, Confederația Europeană a Sindicatelor a început să colaboreze cu Comisia Europeană pentru un 

document care oferă o încadrare minimă și exclusiv voluntară a acestor practici de negociere transnațională. 

În această perspectivă, raționamentul negocierii transnaționale se intersectează cu dezbaterea asupra 

negocierilor, în care un rol foarte important aparține negocierii referitoare la organizarea muncii. Plecând 

tocmai de la această ultimă considerație, este cu atât mai important un organism a cărui natură se bazează 

pe dobândirea de informații și pe formularea de opinii și propuneri; un patrimoniu de cunoștințe care poate 

fi de foarte mare ajutor pentru dezvoltarea de platforme pentru negocierea privind organizarea muncii în 

unitățile locale. 

 

Incluziune 

Modalitățile de includere la reprezentare și negociere a lucrătorilor care în prezent sunt excluși constituie un 

pilon principal al sindicalismului. Ideea incluziunii reamintește obiectivul strategic de reunificare a muncii care 

astăzi este fragmentată, relansează ideea de a ști cum trebuie aduşi împreună diferiți reprezentați ai 

lucrătorilor din punctul de vedere al condițiilor și contractelor, dar și al aspirațiilor și evoluției carierei. Prin 

urmare, aceasta nu implică ideea de a fi implicat, ci de a te implica. Să luăm, de exemplu, cazul lucrătorilor 

angajați pe bază de contracte standard și nestandard, stabile și precare.  

Cu toate acestea, se merge dincolo de provocarea de a înțelege și a interpreta aspirațiile și nevoile 

lucrătorilor cu profiluri puternice și o identificare puternică cu munca lor. Interacționarea cu această 

dimensiune a muncii și dorința de a negocia ne fac să găsim ceva interesant în experiențele CEI, unde se 

confruntă probleme precum evoluțiile carierei, formare profesională, sănătate și siguranță, mobilitate internă, 

egalitate de șanse și, în general, se abordează și se colectează informații cu privire la activitatea 

întreprinderii transnaționale. Pentru negocierile privind organizarea muncii, sprijinul oferit de CEI poate fi unul 

foarte interesant.  

Dar nu se oprește aici, în CEI există terenul propice pentru a cultiva al treilea nivel de incluziune, care ne 

aduce înapoi la strategia sindicalismului european și la necesitatea de a crește din ce în ce mai mult 

coeziunea mișcării sindicale transnaționale. În CEI trebuie să învățăm să lucrăm împreună, să facem planuri și 

să ne stabilim obiective comune. Pentru a depăși obstacolele reprezentate de diferențe sau de neîncredere, 

trebuie să învățăm să ne cunoaștem și să avem încredere unii în alții, să știm cum acționează și se 

organizează ceilalți, care sunt practicile de negociere în alte țări, cum se colectează și se face schimb de 

informații nu numai cu managementul companiei, ci și între muncitori și sindicatele naționale din diferite țări.  

Aceste practici pot duce la punerea în comun a nevoilor, revendicărilor și platformelor. Iată deci o incluziune 

care reafirmă cu tărie ideea de contaminare încrucișată și de sintetizare. Aceasta îmbogățește aspirația 

corectă către incluziune nu numai ca o valoare adăugată, ci ca o integrare de succes a zonelor în care trebuie 

implementată în mod coordonat această strategie. 

 

Participare  

Participarea lucrătorilor la deciziile întreprinderilor, consacrată în articolul 46 din Constituția italiană și în 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a fost, de asemenea, principiul pe baza căruia a luat naștere 

definirea rolului CEI ca organisme consultative. Participarea lucrătorilor își are originea în special în relațiile 

industriale din unele țări, cum ar fi cele scandinave, Franța și Germania. Cu toate acestea, participarea stă și 

în activitatea CGIL și a altor organizații sindicale italiene încă din anii șaptezeci, iar observațiile lui Bruno 

Trentin privind rolul de „protagoniști” al lucrătorilor într-o întreprindere sunt bine cunoscute în toată Europa. 



Participarea exprimă din nou ideea intervenției calitative în organizarea muncii și deciziile strategice ale 

întreprinderii. Acest rol stă în funcțiile membrilor CEI, dar este recunoscut și reprezentării naționale prin 

drepturile de informare și consultare. Tocmai de la CEI învățăm că aceste drepturi există dacă sunt aduse la 

viață și dacă se provoacă cealaltă parte pentru a obține o calitate mai bună a proceselor, plecând de la 

modul de structurare a procedurilor practice. Delegații din CEI dețin o experiență bogată în acest domeniu, 

atât pozitivă, cât și negativă, și cunosc problemele. Din acest motiv, aceștia devin utili nu numai pentru 

activitățile pe care le desfășoară în Europa, ci și pentru contribuția pe care o pot avea în dezbaterea 

organizației cu privire la modul de punere în aplicare a strategiei participării. La aceasta se adaugă însă un 

factor determinant suplimentar, delegații CEI, prin activitățile lor, se confruntă și se contaminează cu activiștii 

din alte țări, ceea ce constituie o valoare adăugată prețioasă, având în vedere bogăția care rezultă din 

întâlnirea diferențelor. 

 

Formarea în materie de sindicate 

Pentru CEI, chestiunea formării este urgentă. Numărul de activiști implicați cu diferite funcții în acțiunea 

sindicală a CEI și a companiilor multinaționale implicate în formare este încă scăzut. Mulți dintre delegații CEI, 

de exemplu, nu au putut să participe niciodată la cursuri de formare și se simte o nevoie puternică în acest 

sens. Un program structurat și continuu de formare privind acțiunea sindicală în companiile multinaționale este 

de o importanță primordială. 

De asemenea,  formarea ar trebui să fie calculată și ca un drept prevăzut de legislația europeană. Un 

delegat CEI are dreptul de a beneficia de formare în vederea îndeplinirii în mod adecvat a sarcinilor care îi 

revin pe cheltuiala întreprinderii, fără a fi nevoie să își consume timpul și banii proprii. Este vorba despre o 

oportunitate uriașă, care însă trebuie să fie gestionată și promovată cu sprijinul sindicatului, deoarece nu 

doar întreprinderea trebuie să decidă modalitățile de formare și persoanele responsabile pentru o astfel de 

activitate.  

Acest lucru nu este însă de ajuns, formarea trebuie să fie, de asemenea, politico-sindicală, activiștii trebuie să 

fie instruiți pentru desfășurarea acțiunii sindicale la nivel transnațional, și în special, la nivelul CEI, aceștia 

trebuie să se obișnuiască să utilizeze beneficiile și instrumentele obținute prin intermediul CEI pentru a le 

utiliza în sens tactic și a consolida alianțele sindicale transnaționale. 

  

Comunicare 

În epoca rețelei web 2.0, comunicarea capătă o importanță tot mai mare, atât ca un instrument pentru 

difuzarea conținutului, a experiențelor și a valorilor, cât și pentru a aduna informații, a stimula dezbaterea și 

participarea, a primi feedback cu privire la propria activitate. În practică, deși în trecut comunicarea era o 

chestiune cu sens unic legată de presa scrisă, în prezent aceasta are un caracter relațional și bazat pe canale 

multiple: un proces de schimb constant între un număr nedefinit de actori care comunică printr-o multitudine de 

instrumente și limbaje diferite. 

Având în vedere acest lucru, elaborarea unei strategii de comunicare pentru sindicat care poate aduce 

laolaltă diferite canale, instrumente și limbaje dintr-o perspectivă experimentală și atentă la implicarea 

tuturor nodurilor rețelei, devine o prioritate strategică fundamentală. Elaborarea unei comunicări în pas cu 

vremurile, de fapt, reprezintă o provocare majoră pentru sindicat, în special într-un context internațional, 

unde crearea de rețele și partajarea bunelor practici de acțiune cu organizațiile reprezentative ale altor 

țări este o prioritate de top. 

  



3. Povestiri ale CEI 

 

Teresa del Burgo, MERCK, UGT din 

Catalonia 

 

Am fost miembru al Comitetului European de 

Întreprindere de la înființarea sa până în anul 

2014. Pe parcursul acestor ani, prin munca noastră 

am reușit să facem schimbări semnificative în sânul 

companiei. 

Aș putea spune este că în primii doi sau trei ani, 

contribuția noastră la reuniunile anuale ale CEE, 

era să ascultăm diferitele rapoarte pe care le prezenta firma. A trebuit să treacă un timp în care am 

achiziționat cunoștințe și în care membrii participanți se se acomodeze, pentru a putea începe luarea 

inițiativelor. 

Membrii din țările principale prin numărul de angajați am fost întotdeauna reprezentați în Comitetul restrâns; 

acest organism ne-a impulsionat pentru a cere conducerii mai multe informații și o participare mai extinsă în 

deciziile pe care le lua compania, atunci când aceste decizii afectau unul sau mai multe centre comunitare. 

Toți cei care aparțineam comitetului restrâns eram convinși că dacă acționăm împreună intervențiile noastre 

aveau să aibă mai multă forță și repercusiuni mai puternice. 

Am reușit să strângem un buget pentru CEU pentru a-și putea duce la îndeplinire competențele. 

Membrii CEU puteau vizita centrele unde existau dificultăți, sprijinind angajații și reducând măsurile pe care 

compania încerca să le impună. 

S-a creat “comitet de comunicare” (cu două reuniuni anuale) pentru a elabora toată propaganda de difuzare 

referitoare la CEU. 

În ceea ce privește comunicarea, am editat o revistă pe care am distribuit-o în toate țările reprezentate, 

pentru ca acestea să poată vedea și să se informeze cu privire la munca noastră. Această revistă se publica 

în mai multe limbi. De asemenea, am reușit să creăm un intranet pentru CEE tradus în mai multe limbi. 

În Comitetul European de Întreprindere CEE am lucrat pentru ca investițiile pe care le propunea conducerea 

companiei să fie destinate cu echitate diferitelor fabrici. 

CEE a devenit un element de presiune pentru Multinațională. 

În momentele critice ale crizei, atunci când s-au produs concedieri masive de angajați, am negociat ca 

despăgubirile să fie întotdeauna mai mari decât cele stabilite în mod legal în fiecare țară afectată. De 

asemenea, CEE veghea pentru ca cele hotărâte să fie respectate în toate centrele din toate țările. 

Din momentul în care am avut canal direct de comunicare cu conducerea generală a multinaționalei, s-a 

terminat și cu multe din scuzele pe care le aduceau directorii locali pentru a nu duce la îndeplinire 

îmbunătățiri în drepturile angajaților. 
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Goffredo Molteni - CEI Unicredit, 

Fisac Cgil Milano 

 

CEI din cadrul Unicredit a fost înființat în urmă cu 

câțiva ani, dar are deja propria istorie și o 

identitate bine definită. Cu optsprezece națiuni 

prezente și treizeci și nouă de delegați, acesta 

este una dintre cele mai reprezentative comitete 

europene. Ecou al unor răni sociale și politice care 

traversează continentul nostru, acesta reprezintă 

o cale spre reconstrucție. «În calitate de membru al CEI, trăiesc pe deplin actualitatea unui context în 

același timp evocativ și extrem de concret: Europa lucrătorilor. Din această perspectivă, CEI se distinge ca 

un instrument care aduce aproape oameni provenind din realități diferite. În acest sens, protecția și 

îmbunătățirea condițiilor de muncă din cadrul grupului reprezintă o piesă a unui puzzle mai amplu, menit să 

creeze un viitor al drepturilor, progresului și bunăstării.» ne povestește Godfrey Molteni. Punctul său de 

vedere este unul privilegiat. 

Molteni participă, în calitate de membru al „Secretariatului”, la reuniunile comitetului restrâns, organul care 

direcționează, elaborează strategii și este în strânsă legătură cu managementul companiei. Un fel de 

periscop în măsură să lărgească orizonturile și să identifice soluții la problemele existente. Printre cele 

întâmpinate recent se numără vânzarea activităților bancare comerciale în țările baltice. Nu a putut fi evitată, 

dar, prin presiunile exercitate de CEI, în teritoriile implicate a fost posibilă convenirea unor condiții de 

disponibilizare mai bune decât cele prevăzute de legislațiile naționale. Diversitatea implică, de asemenea, 

confruntarea cu experiențe culturale eterogene. 

«Nu am considerat niciodată că ar fi o limită, nici un pericol. Și nici nu cred că țări cu o tradiție mai puternică 

în materie de drepturi, cum ar fi Italia, trebuie să își exporte neapărat viziunea. Cu toate acestea, trebuie să 

studiate abordări diferite, care să unească lucrătorii Grupului printr-un destin comun.» 

Să luăm cazul unei relocări. Este clar că, pentru unii lucrători, va fi o tragedie, iar pentru alții va fi o 

oportunitate. «Diferența dintre noi și întreprindere este că aceasta vrea să reducă cu înverșunare costurile, în 

timp ce noi dorim să obținem drepturi. Iar lupta pentru drepturi nu poate fi decât comună. Pe acest front, CEI 

Unicredit a obținut rezultate importante. Începând cu anul 2008, au fost semnate trei declarații comune 

pentru a orienta politica întreprinderii spre realizarea anumitor obiective. Argumentele tratate includ 

formarea, învățarea și dezvoltarea profesională; egalitatea de șanse și nediscriminarea; vânzările 

responsabile. 

«Cred că sunt extrem de importante, afirmă Molteni. Conțin viziune, inovație, strategie. Doar o perspectivă 

comună și cuprinzătoare ne poate ajuta să învingem mulțimea nesfârșită de bătălii care se prefigurează.» 

 

 

 

 

 



Jaume Olive Plaza, CEi Alliance Healthcare, CCOO 

din Catalonia 

  

Prima mea întâlnire a fost puțin intimidantă. Pe 

lângă nervozitatea normală cauzată de intrarea în 

contact cu un grup de persoane care vorbesc 

diferite limbi și pe care nu le cunoști, ceea ce m-a 

solicitat mult atenția a fost întâlnirea cu oameni 

îmbrăcați atât de formal. Chiar dacă pare un lucru 

neînsemnat, pentru mine a fost un şcoc faptul de a 

nu putea identifica, la prima vedere, persoanele 

care erau delegați și cele care erau directori. Era ceva cu care eu nu eram obișnuit. În mod normal, am 

înțeles repede că în CEE (Comitetul European de Întreprindere) câteodată există “coduri” puțin diferite și că 

acei colegi la costum sunt, în unele cazuri, sindicaliști angajați, cum sunt și eu. Depășirea anumitor prejudecăți 

este o cerință necesară în procesul de inițiere a încrederii reciproce, însă cu perseverență se poate găsi un 

limbaj comun cu restul delegaților și se identifică acele persoane cu care se poate crea un nucleu cu valori și 

motivații împărtășite. Odată obținut acest lucru, totul devine mult mai ușor. 

 

 

 

Felipe Trigueros Gil, Coordonator 

CEE Roca Sanitarios S.A, CCOO din 

Catalonia 

 

Pentru mine, momentul cel mai important din 

experiența mea ca membru al Comitetului 

European de Întreprindere din Roca a fost cel 

în care a avut loc constituirea Grupului special 

de negociere. Pentru atingerea acestui obiectiv 

a trebuit să inițiem un spațiu specific în 

negocierea noastră colectivă și să luptăm pe parcursul mai multor luni pentru a convinge Conducerea 

multinaționalei să constituie Forul European de Comunicare Roca. Acum știm că a meritat acest efort. 

Experiența mi-a permis să cunosc alte realități sindicale diferite și, de asemenea, să lucrez cu colegi/colege 

care împărtășesc aceleași neliniști cu noi referitoare la condiții de lucru, la ritmurile de producție, salarii etc. 

În ciuda a ceea ce gândesc unii, limba nu este o problemă pentru a lucra într-o manieră coordonată și pentru 

a stabili obiectivele începând de la consens și dialog permanent. 
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Elena Fanelli – CEI Ricoh, Filcams 
Cgil di Vimodrone 

 

Elena Fanelli răspunde la telefon în timp ce se 

întoarce acasă de la serviciu. Povestea 

experienței sale în CEI își croiește drum în haosul 

orașului. Este ca și cum povestea sa ar conține 

același ritm, aceeași energie. 

«Acolo unde există o problemă, eu văd o 

oportunitate. Abordarea fără teamă a unor 

situații dificile pot aduce rezultate foarte bune.», spune ea. Când ați fost numită membru al comitetului de 

întreprindere al Ricoh, în urmă cu câteva luni, aveați deja experiență în domeniu, întrucât ați însoțit de multe 

ori fostul delegat. 

Pe scena europeană pe care o frecventați în prezent vă place atmosfera informală. «Abordarea 

întreprinderii-mamă față de noi este mult mai puțin ierarhică decât în Italia. La reuniuni ne invită să ne 

expunem întrebările sincer și fără ezitare. 

Întreprinderea are o atitudine deschisă și liberală, în special în domeniul informării și consultării. În ultimul 

timp a cerut să revizuiască metodele care guvernează aceste două procese importante, dar până când nu se 

ajunge la un nou acord, se vor aplica aceleași reguli ca dintotdeauna. 

Membrii CEI și-au creat propria platforma - un fel de rețea socială internă - pentru a comunica între ei. 

Fanelli consideră că este un instrument excelent, util, mai presus de toate, pentru a crea unitate între delegații 

de origini geografice diferite. 

«Eu îl folosesc pentru a iniția noi discuții. Am atât de multe întrebări, aș dori să investigheze mai mult unele 

mecanisme. Când vorbesc, unii îmi spun „Bravo! Bine punctat!” Nu pare mare lucru, dar acest entuziasm 

reciproc, această energie umană ne mențin moralul, precum și atenția asupra proceselor pe care le trăim.» 

Ricoh este în mod constant hăituită. Rezultatele obținute vizează aspecte practice: înlocuirea echipamentelor 

învechite, unele încercări de a influența organizarea programului de lucru. Lipsește cu desăvârșire meciul 

politic. Pentru acesta, este nevoie de timp, spune Fanelli. CEI trebuie să primească putere de negociere, să fie 

sindicalizat și sprijinit printr-o formare corespunzătoare. 

«După cum se pare, facem parte dintr-o realitate internațională, dar afirmarea acestui lucru nu este deloc 

evidentă.» adaugă delegata. Angajații întreprinderii multinaționale caută în cea mai mare parte să 

supraviețuiască zilelor de lucru. Pentru ei, Europa este departe. Nici măcar conducerile din diferite țări nu 

se sustrag acestei abordări înapoiate. «Există un gol care trebuie umplut și, uneori, nici măcar nu știu cum. 

Am nevoie de instrumente și de mai multe cunoștințe. Cred că trebuie să aprofundez situația legislativă 

din diverse țări care fac parte din CEI. Construirea unor baze solide este singura modalitate pentru a ajunge 

departe.» 

 

 

 

 



Jaume Agustín, CEI TNT, UGT din 
Catalonia 

 

Locțiitor al Comitetului European de Întreprindere 

al companiei sale începând din anul 2008. În 

chestiunile reuniunilor bianuale din Amsterdam, nu 

a înlocuit-o pe colega titulară din Madrid 

niciodată. El va participa la reuniuni atunci când 

titulara nu poate să participe, este demisă sau 

renunță la post. 

Lucrul care îl suprinde cel mai mult este că aproape totul constituie informație restricționată, însă informațiile 

se transmit către restul colegilor printr-un comunicat. 

 

Carlo Quaini – Cae 
BoschRexroth, Filcams Cgil di 
Milano 

 

«Ne-au explicat cum să organizăm o 

luptă sindicală pe modelul american. Am 

înțeles mai bine cum gândește și se 

mișcă o multinațională, ne-am extins 

aspirațiile politice. Cred că merită 

încercarea de a urma calea acordurilor 

internaționale. De fapt, nimic nu ne 

împiedică să aducem experiența 

sindicală într-un CEI.» În luna ianuarie, 

Carlo Quaini a participat, la Roma, la un 

curs de formare organizat de Filcams 

Nazionale cu finanțare europeană. A 

plecat de acolo plin de stimuli și perspective. 

«Directiva ar trebui să fie actualizată, pentru a face eligibilă funcția de delegat.» Idei îndrăznețe, în parte 

acumulate ca urmare a limitelor întâlnite în timpul experienței sale în cadrul comitetului. Quaini face parte din 

așa-numitul Grup de lucru sindical european CE, un fel de sub-comitet european de întreprindere al Rexroth, 

întreprindere achiziționată de Bosch în 2000, care, la rândul său, are propriul CEI, care ar trebui să 

reprezinte toate societățile din care este alcătuită multinaționala. În cadrul acestui grup unic există, prin 

urmare, o linie dublă în care, uneori, circulația informației se oprește. Și nu pentru că întreprinderea nu 

furnizează o documentație clară, detaliată și cu un avans corespunzător. Ci pentru că delegații nu insistă 

suficient pe o comunicare unitară și tranzacțională. 

«Dacă am fi aleși, sarcina de reprezentare ar avea o semnificație mai bogată, obligatorie. Acest lucru ar 

crea pentru CEI o poziție centrală în cadrul activității sindicale. Delegații s-ar simți mai implicați, iar lucrătorii 

ar avea de câștigat. Ar fi un salt calitativ, care ar face comitetele o verigă solidă în lanțul unei mișcări 

sindicale europene și al sistemului de relații industriale.» 

Pentru Quaini, această schimbare ar trebui să fie însoțită de o evoluție a mentalității, pe care numai 

formarea o poate garanta. «Privind spre Italia, observ o investiție majoră a sindicatului în această direcție.» 
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Dar formarea are loc și pe teren, și anume cu ocazia reuniunilor anuale ale CEI, profitând de momentele cele 

mai informale. Acesta este punctul în care, prin contact uman, se naște o anumită idee despre Europa și 

reprezentarea sindicală. «Crearea unei rețele este esențială, conchide Quaini. Trebuie să cultivăm relațiile, se 

ne confruntăm, să fim întotdeauna prezenți și să facem informațiile să circule. Trebuie să fim pregătiți pentru 

a ține pasul cu schimbările continue, pentru a înțelege motivele și contradicțiile și pentru a găsi soluții 

comune.» 

Cristina Farran Huguet, CEI Eurest / 

Compass Group, CCOO din Catalonia 

 

După mai mulți ani în Comitetul de Întreprindere, 

am cunoscut noua directivă prrin-un curs în 

organizația mea. Noi, delegații, am înțeles foarte 

clar că aceasta prezenta  avantaje în ceea ce 

privește informațiile și consultările și ne-am pus 

pe treabă. După multe dificultăți, am reușit să 

formăm un grup special de negociere care 

reprezenta din punct de vedere geografic toate 

țările membre. Una dintre veștile bune era participarea țărilor din est. Aveam deodată în agendă o reuniune 

unde urmau să fie prezenți toți. Mă asaltau întrebările: Ce știam eu despre Polonia și Ungaria? Ce diferențe 

sunt între România și Bulgaria? Dar între Republica Cehă și Slovacia? În sfârșit, am luat harta Europei și am 

revăzut notițele de la cursurile CEE (Comitetul European de Întreprindere) la care participasem. În ziua 

reuniunii a fost totul mult mai ușor decât mă așteptam. Colegii care ne cunoșteam deja am stat lângă fiecare 

nou membru și i-am explicat ce presupunea acest proces. Oportunitatea pe care o aveam pentru 

îmbunătățirea informațiilor și a consultărilor în țările noastre, pentru cunoașterea problemelor companiei 

noastre și pentru munca depusă împreună, stabilindu-ne obiectivele. În sfârșit, colega din România a fost cea 

mai votată și, împreună cu ea și cu toți ceilalți, suntem pe punctul de a încheia negocierea și de a semna un 

nou acord. 

 

Daniel García Molina, Secretar CEE 

(Comitetul European de Întreprindere), 

Alstom Transporte, CCOO din 

Catalonia 

Consider că un aspect fundamental în experiența 

mea în cadrul CEE (Comitetul European de 

Întreprindere) a fost, mai presus de orice, etapa 

de formare dinainte de a fi desemnat membru. Am 

avut atunci posibilitatea de a-l însoți pentru o 

lungă perioadă de timp pe reprezentantul 

anterior și de a-i cunoaște în acest fel pe ceilalți 

colegi. În același timp, participam la diferite 

cursuri de formare/pregătire susținute de 

organizația mea, care mi-au permis să cunosc normele și funcționarea acestui organ de reprezentare. De 

asemenea, pregătirea internațională mi-a permis schimbul de experiență cu delegații din alte țări. Cred că 

este esențial ca persoana desemnată de către angajați și confirmată în ultimă instanță de federație să aibă 

o pregătire și o consiliere adecvată. Cea mai mare barieră pe care am întâlnit-o a fost limba. În cursul anilor 
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în care am dezvoltat această responsabilitate, au fost esențiale deopotrivă alianța și prietenia cu alți 

delegați care reprezentau sindicatele de clasă în Europa, care ne-au facilitat această complicitate necesară 

pentru a putea conduce acest organism astfel încât să fie util pentru cei interesați dintre angajați/angajate. 

Concret, în cazul meu complicitatea cu cei doi secretari anteriori a fost fundamentală pentru a putea participa 

la multe reuniuni și negocieri care mi-au fost de mare valoare pentru a-mi dezvolta responsabilitatea actuală 

în cadrul CEE de la Alstom. 

 

 Giorgio Vasconi, CAE Renault Italia, 
FISASCAT CISL din Lodi 

 

Am participat la CEI din cadrul Renault, care a 

avut loc la Paris, în perioada 26 iunie-3 iulie 

2015. Cea mai importantă experiență a constat 

în faptul că am întâlnit delegații CEI din Europa și 

din afara Europei și că am perceput în mod direct 

situațiile din diferite locuri în toate domeniile de 

activitate, producție, comerciale și financiare. 

Am putut face o comparație directă între diferitele tipuri de negociere și diferențele dintre mișcarea 

sindicală. Am fost informați cu privire la evoluțiile, strategiile și obiectivele întreprinderii. Am constatat că, în 

ciuda coordonării CEI, însă mai există dificultăți în ceea ce privește schimbul de informații între diferitele țări, 

cu toate că potențialul rămâne enorm. 

Peste tot există restructurări cu reduceri de personal, stres și volum de muncă crescute, revendicări salariale 

ca urmare a noilor contracte revizuite în sensul diminuării lor, în special cu referire la viața socială (program 

de lucru duminica) 

Unul dintre punctele forte ale CEI ar trebui să fie solidaritatea, înțelegerea diferențelor culturale și a 

obiceiurilor din diferite țări, pentru a asigura schimbul de experiență și informații, pentru a îmbunătăți 

calitatea vieții și drepturile lucrătorilor de pretutindeni. 

 

PAOLO VENTURA, RLSA – SAIPEM – 
GRUPPO ENI, FEMCA CISL 

  

Cred cu tărie că experiența dobândită într-un CEI 

nu poate fi decât pozitivă. Atât pentru faptul că 

putem cunoaște analize și situații pe care nu le 

întâlnim la nivel național, cât și pentru că putem 

verifica și cunoaște diferitele realități ale 

societăților noastre din diferite țări, precum și 

pentru oportunitatea de a discuta cu delegați care, 

la fel ca și noi, își desfășoară activitatea în alte 

realități și unități de producție din Italia și din alte țări europene. 

Acest lucru nu înseamnă că totul este bun, dar cunoașterea unor acțiuni negative sau a unor fapte puțin 

cunoscute ale societăților noastre cred că este o experiență importantă, care ne permite să ne îndeplinim mai 
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bine sarcina de reprezentanțe sindicale unitare și de reprezentanți ai lucrătorilor pentru siguranță în interiorul 

întreprinderii. 

Sporește cu siguranță capacitatea de a percepe societățile complexe, cum sunt cele ale noastre, și de a ieși 

din sfera restrânsă unde se concep acțiuni care vizează în mod exclusiv unitatea noastră de producție, fără a 

putea înțelege complexitatea unui sistem care trebuie să ia în considerare o serie de situații economice, 

strategice și ocupaționale. 

Diferențele culturale, sociale și economice între țările europene creează o dificultate serioasă pentru 

armonizarea lumii muncii, care apoi implică o competiție disproporționată pentru stabilirea în țări atractive 

din punct de vedere fiscal sau unde costul forței de muncă este mai mic. 

Ca să nu mai vorbim de activitățile de muncă din țările din afara Europei, și mai sărace, unde interesele sunt 

mult mai mari. 

Cred că următorul pas ar trebui să țină cont de un CEI care trebuie să privească chiar și mai departe în cazul 

acelor întreprinderi care operează într-un procent ridicat în țările din afara Europei. În cazul în care am 

putea transfera și utiliza un volum mai mare de cunoștințe în cadrul mai multor discuții cu întreprinderea și 

dacă am putea relaționa mai mult cu colegii noștri, am putea considera că am făcut un mic pas înainte, care 

ne-ar permite să spunem că ne-am jucat bine rolul . 

 

Montserrat Expósito Gómez, Henkel 

Ibérica, UGT din Catalonia 

 

Henkel Ibérica își are sediul central în Germania, 

însă are centre și în Franța, Italia, Țările de Jos, 

Regatul Unit, Irlanda, Polonia, România, Bulgaria, 

Republica Cehă, Croația, Hungaria, Spania, Belgia 

și Grecia. Aceste 15 țări sunt cele care sunt 

reprezentate în Comitetul European de 

Întreprindere, având fabrici cu peste 150 de 

angajați. 

Trebuie să menționăm că în Spania, după un proces foarte dur de restructurări, s-a trecut de la 7 la 2 fabrici. 

Acestea au fost transferate în țări precum Slovenia și Slovacia, compania înțelegând faptul că acolo ar fi mai 

viabile din punct de vedere economic. Dezbaterile asupra acestei teme din sânul Comitetului au fost foarte 

dure, datorită lipsei de solidaritate între colegi. 

Sunt delegată din anul 2008, și cel mai important lucru pe care l-am obținut a fost transmiterea tuturor 

informațiilor rezultate din reuniunile bianuale ale Comitetului European în mod clar și concis angajaților din 

centrele din Spania. 
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Carlo Carelli – CEI Unilever, Filctem 
Cgil din Casalpusterlengo 

În 2014, în timpul unei reuniuni între comitetele 

europene, CEI Unilever a primit un premiu. Premiul 

a fost un semn al recunoașterii capacității sale 

inovatoare ca urmare a inaugurării unui 

instrument util pentru obținerea unei eficiențe 

crescute a mecanismelor de consultare: așa-

numita Agendă de la Barcelona. 

«Am simțit nevoia de a aborda cu mai multă 

continuitate anumite aspecte importante, astfel 

încât să exercităm o presiune reală asupra 

deciziilor corporative. De fapt, Unilever nu ne 

asculta. În ciuda faptului că eram informați în mod 

corespunzător cu privire la ceea ce se întâmpla în 

diferitele sedii ale multinaționalei, nu reușeam să 

influențăm deciziile.» ne spune Charles Carelli, 

membru al comitetului plenar și al comitetului de 

coordonare. 

Agenda, activă începând cu anul 2010, lucrează prin crearea unor grupuri de lucru, a cărui sarcină este de a 

aprofunda anumite teme și de a le discuta apoi cu întreprinderea, astfel încât să se ajungă la o viziune 

comună. 

La următoarea ședință plenară, programată pentru luna martie, CEI intenționează să includă patru puncte 

pe ordinea de zi: sănătatea angajaților, respectarea diversității de gen, șomajul în rândul tinerilor și 

organizarea muncii. «Scopul nostru nu este numai acela de a contracara unele intenții precum cea, anunțată în 

prealabil, de a rediscuta salariile. Ne dorim ca Unilever să devină o întreprindere din ce în ce mai solidă, 

prin atenția pe care va ști să o acorde schimbărilor și nevoilor exprimate de către angajații săi. Este 

important. Nu numai prin prisma dimensiunii europene despre care discutăm acum, ci și a celei locale, din 

care face parte fiecare dintre noi.» 

Carelli este obișnuit să mențină împreună cele două niveluri. Se mândrește cu faptul că unii dintre stimulii 

care se regăsesc în Agenda de la Barcelona au devenit deja obiectul negocierilor locale. Chiar în Italia a 

fost demarat un proiect-pilot pentru a consolida egalitatea de șanse între femei și bărbați în birourile 

Grupului, ca urmare a discuțiilor aprofundate generate cu ocazia ședinței plenare. 

Carelli merge și mai departe. Pentru el, CEI poate contribui la maturizarea unei mișcări sindicale 

europene. «Avem contacte, cunoaștem procesele de producție, avem acces la informație. Dar și sindicatele 

din diferite țări care alcătuiesc comitetul nostru trebuie să fie mai deschise la dimensiunea internațională. Mă 

refer aici la cazul meu, la CGIL. Trebuie să îmbunătățim capacitatea de a percepe legătura concretă care 

unește Italia cu Europa și, aș putea spune, cu întreaga lume. Din acest motiv, consider ca fiind foarte 

benefice întâlnirile între membrii diferitelor CEI, organizate de CGIL Lombardia. Trebuie să extindem calea 

bunelor practici întreprinse, astfel încât să devină calea principală de urmat.» 

 

 

 



Marisa Menolotto - CEI Credit Suisse, 
Fisac Cgil di Milano 

Marisa Menolotto este pe cale să se pensioneze. 

Privind înapoi, face un bilanț al experienței sale 

în CEI: «Suișuri și coborâșuri.» Este un pic 

demoralizată – trăim vremuri dificile – dar, cu 

toate acestea, nu și-a pierdut capacitatea de se 

entuziasma. Pe 15 ianuarie a participat, împreună 

cu alți delegați și cu un grup de funcționari 

sindicali, la o reuniune privind comitetele 

europene de întreprindere, care a avut loc la 

CGIL Lombardia la inițiativa Departamentului de politici internaționale. 

«A fost într-adevăr încurajator să observăm creșterea interesului din jurul CEI. Până nu demult, era o 

atmosferă diferită. Eram puțini, uneori, descurajați. Acum este cu totul altceva. Am ascultat mărturii bogate 

în proiecte. Pentru angajații companiilor multinaționale, CEI este viitorul. Nu putem renunța la acest 

instrument.» 

O zi de formare s-a transformat, așadar, într-o oportunitate de a împărtăși experiențele și bunele practici 

trăite până în prezent. Motivația de a nu renunța în fața unor dificultăți poate lua naștere chiar din discuțiile 

cu ceilalți. CEI Credit Suisse are o istorie destul de inegală. Schimbările de conducere frecvente au împiedicat 

o dezvoltare coerentă și progresivă a comitetului. Pașii înainte vor fi urmați de eșecuri, cu repercusiuni 

asupra funcționării și utilității comitetului. În plus, lipsa totală sau sindicalizarea insuficientă a anumitor 

delegați - cei britanici, în special - a creat o anumită ambiguitate cu privire la interesele în joc: ale lucrătorilor 

sau ale companiei multinaționale. 

«Eu reprezint lucrătorii și, sincer, mi se pare dificil să mă înțeleg cu cine face front comun cu factorii de 

decizie din cadrul întreprinderii. Poate că teama de represalii are rolul său în această lipsă de viziune. 

Rezultatul, din păcate, este că suntem într-un impas. De mai multe ori, în toți acești ani, am fost pe cale să 

renunț. Nu am făcut-o însă niciodată. Pasiunea care mă leagă de CEI este prea adâncă. Mă uit la succesele 

altor comitete de întreprindere și asta mă face să cred că politicile Grupului pot fi influențate. Până la 

urmă, nu-mi pierd speranța.» 

Marisa Menolotto și-a relatat experiența în prezența colegului care îi va urma în această funcție. O alegere 

clară, dictată încă o dată de necesitatea de a crea legături și discuții. «Lui, care în câteva luni va prelua 

funcția mea, îi doresc doar un singur lucru, cel mai prețios: să aibă parte de aceeași dorință de a acționa cu 

care am făcut eu primii pași în CEI.» 

 

David Escrig Faure, CAE Deutsche 

Telekom, UGT din Catalonia 

 

Sunt câțiva ani de când sunt reprezentant al 

Comitetului European de Întreprindere din cadrul 

firmei mele. Comitetul pare deseori Parlamentul 

European, deoarece avem colegi practic din toată 

Europa. Aici vedem reflectate multe viziuni distincte 

ale sindicalismului, dar și ale sindicatelor. 
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Primul lucru care m-a surprins a fost diversitatea în postura reprezentanților diferitelor țări, ceea ce la început 

este un drept într-o țară nici nu există în legislația țării vecine, aceasta observându-se în ședințe și în 

momentul redactării rezoluțiilor și acordurilor. De exemplu, poziția unui sindicalist din Germania, țară în care 

legile sunt puternice și unde orice concediere trebuie să fie convenită cu compania, neavând nimic în comun cu 

poziția unui englez din Marea Britania, unde legea limitează atribuțiile și concedierea este practic liberă. Un 

acord “pe jumătate realizat” este o victorie epică pentru englez, însă o pierdere de drepturi enormă pentru 

german. 

Este foarte la modă să vorbești despre euro și despre faptul că uniunii economice și monetare îi lipsește o 

uniune fiscală, dar puțină lume vorbește despre uniunea lucrătorilor pentru apărarea drepturilor lor, chiar 

dacă această chestiune este într-adevăr urgentă și necesară. 

Antonio Muñoz, CAE Pepsico, UGT  

din Catalonia 

 

Preferă să vorbească despre un for, mai 

degrabă decât despre un comitet de 

întreprindere. Problema cea mai relevantă cu 

care trebuie să se confrunte este faptul că fiecare 

companie are niște responsabili și fiecare țară 

niște legi. La acestea se adaugă un nou obstacol, 

prin faptul că în țări din est precum România și 

Polonia angajații sunt reprezentanți de șefii 

fabrică și responsabilii de resurse umane. 

Consultările trebuie efectuate înainte de ședință, astfel nu sunt eficiente. 

Firma mea are sediul la Londra, însă acesta se schimbă în mod obițnuit pentru a beneficia de diferitele 

legislații, după caz. 

Marea problemă este că legalitatea și realitatea sindicală sunt diferite. 

 

Fouad Wabonlsi Rondani, Johson 

Controls, UGT din Catalonia 

 

Lucrez într-o companie multinațională americană 

cu sediul în Germania. Comitetul European de 

Întreprindere are 32 membri. În afară de 

Germania, este reprezentată în Spania, Elveția, 

Franța, Grecia, Italia și Austria. 

De mult timp fac parte din Comitetul European de 

Întreprindere și cele mai mari reușite care au fost 

obținute de angajați sunt un mai bun acces la 

informație; astfel, ni se prezintă datele pe care ni le dădeau în ședințe, se pune la dispoziție formare în 

limba engleză pentru a putea lucra mai bine într-un for internațional, și s-a stabilit o ședință prealabilă între 

reprezentanții angajaților pentru fixarea pozițiilor comune în ședința ulterioară cu conducerea companiei. 

.   

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/antonio-munoz-cee-pepsico-ugt-de-catalunya-2/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/antonio-munoz-cee-pepsico-ugt-de-catalunya-2/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/fouad-wabonlsi-rondani-johson-controls-ugt-de-catalunya-2/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/fouad-wabonlsi-rondani-johson-controls-ugt-de-catalunya-2/


Stefano Villani – CEI Ericsson, Slc 
Cgil di Milano 

În opinia lui Stefano Villani, există două elemente 

care ar permite CEI să obțină un rol mai 

important în sistemul relațiilor industriale. Primul 

constă în negociere. În fața unui comitet care 

poate ridica negocierea pe un plan internațional, 

companiile multinaționale nu ar mai părea 

giganți în ochii fiecărui stat în parte. În ceea ce 

privește CEI din cadrul Ericsson, efectele 

informării și consultării se observă mai ales la 

nivel local. Cunoașterea datelor reale pe care se 

sprijină tacticile întreprinderilor contribuie la îmbunătățirea acțiunii sindicale din cadrul fiecărui sediu, dar nu 

afectează în niciun fel deciziile pe care le ia grupul la nivel mondial. Iată, așadar, limita. 

Cea de a doua problemă se referă la protecția delegaților. 

«În prezent, este practic inexistentă. Fiecare reprezentant al CEI se bucură de libertatea și securitatea care 

derivă direct din legislația națională. Dar una este să provii dintr-un context în care drepturile sindicale sunt 

respectate și alta este să îți riști locul de muncă pentru că ai acționat după cum ți-a dictat conștiința.», 

explică Villani. 

Posibilitatea de a discuta cu colegi de origini diferite nu înseamnă doar a face o comoară din multiculturalism. 

Înseamnă, de asemenea, observarea diferitelor fețe ale Europei, a clarobscurului acesteia. Acordarea unui 

sprijin internațional pentru delegații CEI înseamnă construirea de spații democratice și de reprezentare 

reale. 

«Ar fi aproape nevoie de o a treia directivă pentru a introduce toate aceste schimbări.», afirmă Villani, 

căruia nu îi scapă unele tendințe negative. Din ce în ce mai des, Ericsson face apel la constrângerea 

transnaționalismului, evitând să informeze CEI, în cazul în care alegerile sale vizează în mod oficial un 

singur stat. Ne aflăm într-o situație în care întreprinderea închide o fabrică într-o țară, apoi în alta, și, 

probabil, încă într-una, făcând să pară acțiuni separate ceea ce de fapt constituie elemente individuale ale 

aceluiași plan de ansamblu. 

«Trebuie să ne opunem acestei interpretări artificiale a directivei, prin stabilirea unor reguli mai clare, 

neinterpretabile. Avem nevoie de CEI mai combative, compuse din membri protejați prin lege și organizați în 

sindicate.» Formarea profesională poate ajuta? «Da, cu condiția să fie orientată spre rolul avut. - conchide 

Villani. Sarcina noastră este de a reprezenta în mod eficient lucrătorii, printr-o pregătire adecvată.» 

 

Julián Santos, Magna Internacional, 

UGT din Catalonia 

 

Avem de-a face cu o firmă care se dedică 

producției de oglinzi retrovizoare. A fost fondată 

în Austria, dar are deja 3 filiale acolo și în jur de 

50 în Germania. În Spania există 3 societăți 

aparținând unor două grupuri diferite. Este vorba 

de o societate cu un cod etic foarte dezvoltat, 

necruțând cheltuielile pentru orice are legătură cu 
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bunăstarea angajaților. 

Săptămâna din 20 ianuarie are programată ședința membrilor potențiali care vor face parte din constituirea 

Comitetului European de Întreprindere. Este prevăzut ca pe data de 21 ianuarie să se redacteze 

regulamentul, iar pe data de 22 să aibă loc reuniunea cu compania. 

Magna Internacional se găsește în 15 țări și va avea 13 membri în Comitetul European de Întreprindere. De 

acum comitetul va fi restrâns. Procesul a fost inițiat de germani și austrieci cu 14 luni în urmă. 

 

Fabio Tedoldi - CEI Basf, Filctem Cgil 
Monza e Brianza 

«“Deci? Ce noutăți ai din Germania?” mă întrebau 

colegii mei. Eu știam, dar nu puteam spune nimic, 

din cauza clauzei de confidențialitate pe care 

trebuie să o respecte CEI. Păstrarea acestui secret 

nu mă lăsa să dorm nopțile. Am sunat imediat ce 

am primit autorizația. Chiar la momentul potrivit! 

Basf din Burago urma să primească notificarea de 

închidere a fabricii ... Imaginați-vă ce bucurie a 

fost când le-am spus că locurile de muncă erau în 

siguranță.» își amintește Fabio Tedoldi. 

În acea seară cu cinci ani în urmă, ridicarea receptorului pentru a suna în Italia după o întâlnire cu toți 

managerii grupului a fost un act eliberator. 

Aceasta nu înseamnă că obligația de confidențialitate este un obstacol în calea bunei funcționări a CEI. 

Intervalul care trebuie respectat înainte de a transmite informații de la societatea-mamă către filialele 

naționale este rezonabil. Dar adrenalina, tensiunea, numărătoarea inversă nu se uită așa ușor. Mai ales 

atunci când este în joc supraviețuirea unei fabrici. În Burago, unde întreprinderea multinațională din sectorul 

chimic își concentrase producția de vopsele, se risca închiderea. În pofida presiunii exercitate de comitetul de 

întreprindere, sediul a fost închis. 

Dar nu este întotdeauna așa. Victoriile nu ar fi la fel fără înfrângeri și lui Fabio Tedoldi îi place să rămână 

cu picioarele pe pământ. 

Acesta identifică nevoile și obiectivele care trebuie îndeplinite. Discuțiile cu sindicatele din diferite țări care 

alcătuiesc CEI îndeamnă la reflecție. «Urmând exemplul unor țări precum Germania și Franța, cred că ar 

trebui să creăm o coordonare națională a tuturor reprezentanțelor sindicale unitare (RSU) din zona 

noastră. Numai unitatea ne poate garanta un control deplin asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul 

fabricilor BASF. Acest lucru ar face mai solidă poziția Italiei în CEI și poate ar avea de câștigat și 

negocierea de nivelul doi. Așa cum spuneau romanii, „divide et impera”. Așadar, repet: trebuie să aspirăm la 

o mai mare coeziune”. 

Același lucru este valabil și la nivel internațional. Pentru Tedoldi, trebuie să dezvoltăm o viziune de 

ansamblu, în măsură să conceapă comitetele diferitelor întreprinderi ca părți ale unui singur proiect, menite 

să asigure protecție și respectarea drepturilor. Instrumentele disponibile nu lipsesc. Acestea merg de la 

formare la numeroasele oportunități de reunire între membrii comitetului european de întreprindere. În ceea 

ce privește conținutul, nu este necesar unul nou sau diferit. «Este suficient un singur sindicat, care să știe să 

se pună în situația lucrătorilor, luptând cot la cot cu ei.» 



XAVIER PÉREZ, CEI ALSTOM, UGT 

din Catalonia 

Alstom este reprezentată în 10 țări (Franța, Italia, 

Germania, Regatul Unit, Belgia, Polonia, România, 

Elveția și Olanda), deoarece chiar dacă are sediu 

în alte țări, este vorba de centre de lucru în care 

sunt mai mult de 150 de angajați. 

Fac parte din Comitetul European de 

Întreprindere al societății din Decembrie 2012. 

Datorită restructurărilor pe care le-am suferit, am 

trecut de la un comitet de 30 de persoane la unul de doar 18. Experiența pozitivă din acest comitet a fost 

faptul că s-a obținut frânarea închiderii fabricilor din secția winds. Partea negativă este în principal perioada 

în care nu s-a reușit oprirea restructurărilor, acest lucru presupunând vânzarea către General Electrics a unei 

părți importante din volumul de afaceri. 

Pentru a exemplifica prin cifre, putem spune că în ramura transporturilor, în Barcelona s-a salvat 50% din 

schema de angajați, iar la nivel european a fost salvată o fabrică situată în Elveția. 

 

Adelio Donini – RSU CARGILL SRL, 

FAI CISL Asse del PO 

Cu toate acestea, în Europa numai moneda euro 

este una pentru toți, întrucât contractele (unii nu au 

nici măcar contractul național), mecanismele de 

protecție și modul de organizare sindicală sunt 

foarte diferite de la o țară la alta. 

Sunt delegat încă din anul 2002. Am fost martor 

la nivel european la mai multe etape ale 

dezvoltării întreprinderii mele și apoi, din 2008 

până în 2012, la o fază de declin, cu închideri 

de unități, vânzarea de ramuri întregi de producție și cu achiziții, chiar și în vremuri de criză, de noi activități 

sau chiar de grupuri întregi. 

Reuniunile CEI anuale durează patru zile: primele două sunt dedicate instruirii și pregătirii întrebărilor, iar 

ultimele două prezentării activităților întreprinderii (care are 62 de puncte de lucru), inclusiv prezentarea 

financiară. La sfârșitul prezentărilor, au loc discuții cu întrebări și răspunsuri. 

În ultimii ani am avut întotdeauna la dispoziție multe informații, dar ceea ce a lipsit a fost consultarea, pentru 

care încă ne luptăm cu managementul, și cazurile în care trebuiau să aibă loc reuniuni extraordinare și nu s-a 

întâmplat. Comitetul restrâns este foarte activ, cu cel puțin patru reuniuni pe an, în direcția europeană 

Adevăratul potențial al CEI constă în schimbul de informații tehnice și culturale în timpul reuniunilor, pentru a 

înțelege modul în care își desfășoară activitatea întreprinderea în diferite țări și a-l face cunoscut la nivel 

local. Nu este o muncă ușoară în condițiile în care avem 5 unități de producție plus birouri. 

Cu toate acestea, în Europa numai moneda euro este una pentru toți, întrucât contractele (unii nu au nici măcar 

contractul național), mecanismele de protecție și modul de organizare sindicală sunt foarte diferite de la o 

țară la alta. 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/xavier-perez-cee-alstom-ugt-de-catalunya/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/xavier-perez-cee-alstom-ugt-de-catalunya/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/it/adelio-donini-rsu-cargill-srl-fai-cisl-asse-del-po/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/it/adelio-donini-rsu-cargill-srl-fai-cisl-asse-del-po/


În ceea ce privește Directiva 38/2009, deși mult îmbunătățită, aceasta nu prevede obligații sau sancțiuni 

cum ar fi contractele naționale; prin urmare, este ineficientă în multe privințe. 

NILS ULF, SELLYBEL, UGT din Catalonia 

 

Lucrez într-o companie din sectorul telemarqueting, 

situată în Barcelona, dar care are sedii în 

Germania, Irlanda, Italia, Regatul Unit și Ungaria, 

printre alte țări. 

Noi luptăm pentru crearea unui Comitet European 

de Întreprindere, deoarece este vorba despre un 

sector cu multă nesiguranță și, de asemenea, cu 

multă mobilitate profesională. 

Există multe filiale în Europa, însă nu am reușit ca din partea firmei să ni se pună la dispoziție informații 

pentru a intra în contact cu colegii noștri din alte țări și, astfel, pentru a putea constitui Comitetul European de 

Întreprindere. 

 

SERGIO MARIANI – CAE 
STMicroelectronics, FIM CISL Brianza 
Lecco 

Viitoarea provocare este de a unifica obiectivele și 

interesele lucrătorilor prin punerea în comun a 

intereselor locale legitime și, astfel, prin finalizarea 

inițiativele sindicale comune. 

Au trecut mai mulți ani de când sunt membru CEI în 

cadrul ST Microelectronics și nu este simplu să 

rezum în câteva rânduri această experiență. Dar 

voi încerca. 

Câștigul cel mai important a fost și este 

posibilitatea de a întâlni oameni și, astfel culturi, chiar și sindicale, diferite de a mea: posibilitatea de a 

aprofunda sistemul sindical francez (ST este o companie multinațională italo-franceză) este cea mai 

importantă. Un alt aspect este modul în care delegații trăiesc sau reacționează în fața problemelor ridicate 

de conducerea întreprinderii: pentru țările mai mici, CEI constituie un moment important pentru a obține 

informații despre întreprindere. Limita este că, uneori, se pierde abordarea sindicală în favoarea unui 

caracter tehnic mai pronunțat. 

De multe ori, informațiile pe care le oferă întreprinderea sunt foarte multe și identificarea chestiunilor care au 

sau vor avea un impact asupra lucrătorilor nu sunt ușor de decodat. Întreprinderea nu a văzut niciodată ca o 

resursă aceste întâlniri, ci ca pe o obligație impusă de legile europene și naționale. 

O limită pe care am constatat-o în experiența mea este faptul că comitetul european de întreprindere are 

doar un rol consultativ și, prin urmare, nu poate negocia cu managementul. Consiliul nostru de întreprindere 

este format doar din delegați ai filialelor întreprinderii; acordul nostru, reînnoit de 2 ori, nu prevede un 

membru de sindicat european. 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/nils-ulf-sellybel-ugt-de-catalunya/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/it/sergio-mariani-cae-stmicroelectronics-fim-cisl-brianza-lecco/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/it/sergio-mariani-cae-stmicroelectronics-fim-cisl-brianza-lecco/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/it/sergio-mariani-cae-stmicroelectronics-fim-cisl-brianza-lecco/


Deși în faza de expansiune sau de stabilitate a întreprinderii puteam purta discuții în cadrul ST, în prezent, 

într-o fază de reducere a personalului, devine din ce în ce mai urgentă necesitatea de a lua legătura cu 

instituțiile/sindicatele europene.Viitoarea provocare este de a unifica obiectivele și interesele lucrătorilor prin 

punerea în comun a intereselor locale legitime și, astfel, prin finalizarea inițiativele sindicale comune. 

 

DEMISII MASIVE ALE PROFESIONIŞTILOR DE LA 

FCA-SERBIA 

 

             Încă de la înfiinţarea sa, acum 4 ani, fabrica FCA (fosta 

Fiat Auto car-Serbia) a fost cel mai de succes exportator din 

această zonă. 

              Toate ziarele şi televiziunile vorbeau despre fabrică la 

superlativ. De exemplu, se menţiona că societatea deţinea mai 

mulţi roboţi decât orice altă companie din Japonia, că existau 

condiţii excelente de lucru, ex. lucrătorul nu avea voie să ridice mai 

mult de 5 kg. Se scria şi despre mesele din fabrică care costau sub 

1 euro per masă. 

              Însă astăzi, 4 ani mai târziu situaţia companiei este destul 

de precară. Cel mai probabil compania este cel mai mare 

exportator din Serbia dar de asemenea este şi cel mai mare importator. Majoritatea lucrătorilor încă 

lucrează pe benzi transportatoare Siegling Transilor şi nu este deloc amuzant. Politicile restrictive impuse 

lucrătorilor sunt cea mai mare problemă cu care se confruntă. Majoritatea era pedepsită pentru greşeli 

minore, pe de altă parte inovatorii nu erau niciodată premiaţi pentru multiplele inovaţii. De exemplu în loc de 

a exista o promovare corespunzătoare sau bonusuri la salarii erau premiaţi cu o cană de cafea care avea 

imprimat logo-ul fabricii. Ora de lucru în companie nu este plătită cu mai mult de 1 euro, lucru destul de 

umilitor de altfel. Valoarea contribuţiilor salariale nu se socoteşte niciodată corect. 

             Ulterior s-au introdus plăţile suplimentare, după ce plata celui de-al 13-lea salariu s-a anulat fără a 

se da explicaţii. Mulţi lucrători nici nu le-au primit vreodată, iar restul le-au primit pe cele minime. Zilele 

libere sau concediile nu erau niciodată plătite corespunzător. 

             Acum trei ani s-au introdus turele de noapte iar departamentul de producţie era în frunte cu 3600 

angajaţi. Din nefericire numărul angajaţilor scade constant. La început cei necalificaţi plecau sau erau demişi 

însă astăzi majoritatea lucrătorilor profesionişti părăsesc fabrica, mai ales de la începutul lunii noiembrie. 

Principalul motiv al plecării este scăderea salariilor şi politicile necorespunzătoare ale companiei. 

             Kragujevac era un oraş atractiv pentru mulţi tineri cu perspectivă şi cu studii superioare însă în final 

râul îşi întoarce spatele. 

             Din cauza încăpăţânării conducerii şi a salariilor scăzute compania se confruntă cu plecări masive ale 

inginerilor şi personalului profesionist. Managementul companiei nu creşte niciodată salariile. Personalul T0 al 

fabricii (cei mai calificaţi lucrători) părăseşte constant compania iar majoritatea a fost formată în Italia sau în 

alte unităţi ale companiei. 

          Cu plecarea celor mai calificaţi unele departamente ale companiei au fost grav afectate, cum ar fi 

departamentul logistic, departamentele de inginerie etc. Există o criză majoră de personal calificat. 

         „Independence Trade“ a observat problema şi au fost luate multe măsuri pentru a preveni o influenţare 

negativă. Deja au avut loc mai multe şedinţe cu managementul companiei. 



4. Acțiunile și realizările proiectului Dedal&Ariadna 

 

În cadrul acestui proiect, procesele de formare și de comunicare au fost abordate prin modalități care 

atribuie o poziție centrală activistului sindical. Când ne referim la comunicare, în fapt, nu ne referim niciodată 

la un flux unidirecțional, ci la un proces de partajare, schimb și coparticipare între toate nodurile rețelei 

sindicale. Un argument similar poate fi invocat pentru formare, concepută pentru a fi dinamică, orientată spre 

rezolvarea problemelor și învățarea participativă. În practică, este un proces de învățare axat pe schimbul 

între participanți și pe experiența directă, nu doar pe transmiterea frontală a informațiilor. 

În fapt, toate instrumentele testate pe parcursul proiectului Dedal&Ariadna au fost proiectate pentru a fi puse 

la dispoziția altor acțiuni ulterioare de către diferiții parteneri ai rețelei sindicale. Ideea de a publica 

metodele și materialele, prin urmare, nu provine doar din dorința de a pune la dispoziție pentru elaborări 

viitoare procesele noastre de lucru și de a stimula dezbaterea și acțiunile cu privire la aceste aspecte. 

Ceea ce caracterizează spiritul unui proiect ca Dedal&Ariadna este, de fapt, scopul său de a contribui la 

cunoașterea colectivă și la punerea în circulație a unei contribuții utile la îmbunătățirea relațiilor industriale 

la nivel național și transnațional. 

Chiar și în experiența delegaților, formarea apare ca un factor determinant pentru eficiența acțiunii CEI. 

Este evidențiat modul în care este exercitat dreptul la formare de către delegații CEI și trebuie să fie o 

prioritate crearea posibilității de a participa, dacă nu de a gestiona, definirea conținutului formării și 

selectarea experților care urmează să fie implicați în formarea de care se bucură membrii CEI, cu scopul de 

a îmbunătăți capacitatea acestora de a gestiona dinamica și cunoștințele necesare pentru a-și îndeplini rolul. 

De asemenea, nu este de neglijat necesitatea de a combina formarea sindicală, și anume axată pe cunoștințe 

și know-how utile pentru a crea rețele și colaborarea între activiștii sindicali și sindicate din țări diferite, cu 

formarea care abordează probleme tehnice legate de informare și de aspectele abordate în cadrul 

reuniunilor (de exemplu, analiza informațiilor economice). 

Schimbul de bune practici și de experiență este identificat ca fiind elementul cel mai util pentru transferul de 

cunoștințe și pentru a crește know-how-ul membrilor CEI, dar și al delegaților lucrătorilor la unitățile locale 

ale companiilor multinaționale și al funcționarilor sindicali responsabili pentru supravegherea acestor 

întreprinderi. 

Tocmai din acest motiv, este corect să vorbim despre formare privind CEI, și nu numai despre formarea 

delegaților CEI. Cu privire la CEI sunt, de asemenea, instruiți delegații locali din întreprinderi și funcționarii 

sindicali implicați în acțiuni sindicale în companiile multinaționale. 

 

Este vorba despre dezvoltarea capacităților sindicale operaționale cu privire la CEI. Prin urmare, formarea 

constă în deprinderea know-how-ului, învățarea modalităților de a acționa, pe lângă primirea informațiilor, 

exact așa cum sunt instruiți și ceilalți delegați din diferite structuri de reprezentare.  

Întrebările cheie la care trebuie să se răspundă pentru a stabili o strategie de formare sunt, prin urmare, 

două:  

- Cine ar trebui să beneficieze de formare privind CEI? Răspunsul este: nu numai delegații CEI.  

- Formarea în acest domeniu ar trebui să fie în prezent o formare privind funcționarea CEI? Răspunsul este că 

funcționarea CEI trebuie să fie strâns legată de formarea de cunoștințe și abilități pentru acțiunea 

sindicală din companiile multinaționale. 

 



În cazul în care CEI face parte dintr-un joc sistemic, mai complex și pe mai multe niveluri, care include toți 

activiștii noștri implicați în acțiunea sindicală în companiile multinaționale, formarea trebuie să își mărească 

impactul strategic. 

 

La rândul lor, organizațiile sindicale care au participat la parteneriatul proiectului în calitate de cosolicitanți 

au definit și au acumulat în timp cunoștințe și experiență privind formarea sindicală pentru CEI. Acestea au 

contribuit la analiza elaborată în cadrul acestui proiect prin punerea la dispoziție a activităților de formare 

privind CEI pe care le desfășoară la nivel național. 

 

Comissiones Obreras – Catalunya  

 

Care este profilul adecvat al unui delegat al Comitetului European de Întreprindere  (CEI) 

S-ar putea crede că profilul cel mai adecvat ar trebui să fie acelaşi ca al unui reprezentant clasic al 

lucrătorilor: persoane cu pregătire suficientă, capabile de a oferi consiliere, cu o doză crescută de 

bunăvoinţă, însă este suficient? Să ai cunoştinţe medii de limba engleză, să cunoşti directiva europeană sau să 

fii dispus să călătoreşti uneori la sfârşit de săptămână... înseamnă să fii un membru bun al CEI? Nimic mai 

departe de adevăr. 

De exemplu, dacă aprofundăm puţin anumite probleme blocate în unele CEI adesea găsim probleme grave 

de coordonare între diferite nivele de reprezentare (internaţional – naţional – local) şi sindicat, unde 

implicarea propriilor lucrători este inexistentă deoarece niciodată, nimeni nu a explicat celor din 

organigramă la ce se foloseşte acest dispozitiv sau cum se utilizează, sau chiar activitatea CEI tinde să fie 

foarte scăzută şi nu s-a profitat de potenţialul pe care îl poate atinge chiar acordul de funcţionare semnat. 

Toate acestea au loc în CEI formate din persoane cu cunoştinţe avansate de limba engleză, cu disponibilitate 

de a călători sau cu cunoştinţe tehnice superioare. 

Şi atunci, ce lipseşte? Când este evident că există astfel de probleme, diagnosticul este că lipseşte chiar 

profilul persoanelor care fac parte din CEI. Pentru că trebuie să avem în vedere că: 

 

 Trebuie să existe un interes pentru subiectele internaţionale care nu au doar legătură cu forţa de muncă 

ci şi economice, politice, sociale sau sociologice  

 Trebuie să ai formare cu privire la CEI şi la diversitatea multiculturală. 

 Trebuie să fii obişnuit cu negocierea colectivă. 

 Trebuie să doreşti să fii considerată o persoană „acceptată” în sânul CEI şi trebuie să câştigi încrederea 

celorlalţi membri ai CEI şi să aplici empatia persoanelor care trăiesc în realităţi culturale foarte diferite 

de a noastră. 

 Trebuie să fii suficient de independent de companie şi trebuie să fii membru de sindicat şi să ai 

capacitatea de a coordina aceste două lucruri. 

 Trebuie să ai suficientă răbdare: să lupţi cu egourile, pentru că există, a celorlalţi membri proeminenţi din 

CEI. 

 Trebuie să ai o anumită capacitate sau generozitate de a împărtăşi informaţiile. 

 Trebuie să fii disponibil, nu numai să călătoreşti, ci şi să promovezi munca în echipă (călătorim pentru că 

vom munci). 

 

Şi toată această ploaie de idei nu poate lăsa la o parte idea cea mai importantă dintre toate: dacă nu 

suntem conştienţi de dimensiunea transnaţională a ceea ce presupune obiectivul CEI, atunci ar fi mai bine să 



renunţăm. Aceasta este axa pe care pivotează planul de lucru pe care l-am creat în activitatea noastră în 

CEI: o mentalitate transnaţională. O mentalitate care ne va duce către următorul triunghi de acţiune: 

sindicalizare – coordonare – comunicare. 

Sindicalizare: Nu înseamnă doar să fii „afiliat unui sindicat” ci să fii şi conştient că trebuie să lucrezi conform 

obiectivului CEI drept unealtă a sindicatului. În consecinţă trebuie să avem iniţiative în cadrul CEI şi să nu ne 

lăsăm subiectele blocate: să aducem în dezbatere temele sindicale stringente, insistând pe îndeplinirea 

corectă a proceselor de informare şi consultare. Doar o scurtă întrebare pentru reflexie: Câte multinaţionale 

au ajuns în faţa tribunalelor europene în cei peste 20 de ani de existenţă ai CEI? Doar 10. Un bilanţ 

sărăcăcios care reflectă lipsa de iniţiativă a sindicatelor. Este adevărat că întotdeauna dorim să epuizăm 

mijloacele de negociere şi că trebuie să evităm pe cât posibil aducerea conflictelor în faţa judecătorilor (şi 

mai mult într-un cadru în care este dificil ca întreaga CEI să cadă de acord, întârzieri în emiterea sentinţei, 

etc.). Însă una este evitarea aducerii problemei în faţa judecătorilor şi o alta foarte diferită este evitarea 

conflictelor până la limita pasivităţii … 

Coordonare: Este vitală interacţiunea între trei elemente (nivelul local, nivelul naţional, nivelul internaţional) şi 

sindicat. Trebuie să se aibă în vedere că este important să se strângă legăturile în interiorul CEI şi să nu 

mergem la o şedinţă iar până la următoarea să nu se mai ştie nimic despre subiect, ca şi cum ne-am fi 

debarasat de un obstacol birocratic pe care trebuie să-l depăşim. Este necesar să găsim un consens şi să 

vorbim la unison iar pentru asta trebuie să ne coordonăm ca sindicate, uneori antagonice la nivel local dar 

care trebuie să continue cu o singură voce la nivel internaţional. De asemenea este important să se ştie ce 

acord avem şi să profităm de potenţialul său. Este absolut necesar să lucrăm la încrederea reciprocă în sânul 

CEI şi să ne sprijinim pe cât posibil, având în vedere rolurile diferite pe care le avem în interiorul CEI (nu este 

acelaşi lucru să acţionezi într-un comitet restrâns, cu un rol concret şi decisiv în şedinţele plenare, unde rolul 

este mai mult de sprijinire şi coeziune). 

Comunicare: Trebuie doar să explicăm tot ce facem, fără să se speriem de posibilele clauze de 

confidenţialitate (care nu au legătură cu restrângerea libertăţii sindicale, de a comunica ce s-a discutat la 

şedinţe). Important este să explicăm lucrătorilor ce am făcut când nu am venit la lucru în anumite zile, referitor 

la nevoia activităţii sindicale internaţionale pentru binele întregii organigrame de la nivel local. Să comunicăm 

tot ceea ce facem către membrii cu care ne coordonăm în sindicate, în secţiunea sindicală şi cu membrii 

organigramei. 

În final, dacă respectăm acest „triunghi” şi caracteristicile explicate, vom avea de această dată un profil mai 

bun al delegaţilor/ delegatelor cu obiectivul comun de a face din CEI unealta sindicală cu adevărat utilă de 

care avem nevoie şi pe care o dorim. 

 

Formarea CEI 

Rolul Comitetelor Europene de Întreprindere (de aici înainte CEI) este de a dezvolta activitatea sindicală la 

nivel supranaţional într-un mediu economic globalizat ca cel din zilele noastre. 

În această situaţie trebuie să ne aprovizionăm cu unelte care să ne permită să facem faţă schimbărilor care 

ar putea avea loc în companii şi inclusiv, să putem anticipa situaţiile traumatice care ar afecta direct nivelul 

de angajare şi drepturile angajaţilor şi angajatelor din companiile multinaţionale. 

 

Vorbim de schimbări care influenţează direct ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă care pot 

apărea în diferite forme şi modalităţi: de la criza din industrie la restructurări, delocalizări, fuziuni, dosare de 

ajustare a locurilor de muncă în societăţi ale grupului, etc. 

Astfel credem că un dispozitiv cheie este CEI şi locul acesteia ca organism de reprezentare pentru a putea 

face propuneri pentru combaterea acestor atacuri. 



Secretariatul de Formare Sindicală organizează împreună cu diferite Federaţii şi cu Secretariatul 

Internaţional, o ofertă de formare profesională utilă atât pentru crearea noilor CEI acolo unde încă nu s-au 

format şi se pot forma, cât şi pentru a-şi lărgi intervenţia în acele companii unde există deja. 

Sensibilizarea organizaţiilor sindicale pentru a înţelege importanţa unor CEI puternice este un element 

necesar în acest mediu atât de globalizat. 

Trebuie să facem o ofertă integrală pentru reprezentanţii sindicali ai CEI care să le permită să abordeze cu 

încredere situaţiile dificile menţionate mai sus. 

Din acest motiv Secretariatul de Formare Sindicală, Stucii şi Cultură a Comissions Obreres de Catalunya avem 

două proiecte diferite în oferta de formare. 

Pe de o parte formarea transversală cu privire la diferite subiecte care să uşureze sarcina de reprezentare, 

şi pe de alta o formare specifică cu privire la CEI. 

Oferta actuală specifică pentru CEI constă în două activităţi de formare în funcţie de nivelul de dezvoltare: 

 Curs de bază cu privire la CEI: adresat acelor reprezentanţi care au posibilitatea de a crea un CEI şi 

care nu au început formarea acestuia sau se află în proces de negociere sau l-au creat de puţin 

timp şi au probleme în dezvoltarea sa. Analizăm teme cum ar fi procedura de constituire, cerinţe, 

cum să se încheie un  contract mai bun, etc. 

 Curs de aprofundare cu privire la CEI: este un curs practic pentru acei membri ai CEI care au mai 

mult timp în cadrul muncii şi care doresc să aprofundeze teme concrete şi care se adresează 

dezvoltării contractului, lărgind zona de intervenţie sindicală, consolidându-şi rolul şi capacitatea de 

intervenţie mai mult decât consultare- informare (probleme de delocalizare, restructurări, etc.). 

Ambele cursuri conţin elemente de bază care sunt tratate şi care trebuie intensificare deoarece de ele 

depinde în mare parte funcţionarea eficientă a CEI: 

 Coordonarea şi comunicarea între membrii CEI şi ai federaţiei sau industriei de care aparţin. 

 Coordonarea şi comunicarea între membrii CEI şi restul colegilor lor din reprezentarea companiei. 

Pentru a pune în valoare aceste elemente şi experienţa, ne bazăm la fiecare curs pe participarea persoanei 

responsabile din CEI cu industria respectivă deoarece ne va ajuta să găsim strategia pentru a rezolva diferite 

situaţii care ar putea apărea în CEI. 

Obiectivul este de a fi un curs mult mai practic şi util şi în acelaşi timp am crea o procedură de acţionare în 

reţea care ar consolida acţiunea noastră sindicală. 

Accentuez acest aspect al coordonării ca element vital pentru a confrunta un subiect, nu doar pentru o bună 

funcţionare a CEI ci şi un element cheie la momentul confruntării cu posibilele schimbări sau restructurări care 

s-ar putea produce în interiorul unui grup de companii situate în diferite ţări şi care, uneori, realizează 

diferite activităţi şi care, în consecinţă, necesită o coordonare între diferite sectoare. 

 

Însă suntem conştienţi că, având în vedere dificultatea temelor care se analizează în CEI, pe lângă această 

formare mai specifică este necesară o formare suplimentară în diferite aspecte pe care nu trebuie să le 

uităm: 

 Limbi străine 

 Abilităţi de comunicare şi negociere  

 Analiza economică legată de procesele de fuziune, grupurile de societăţi, absorpţii, etc. 

 Tehnologiile informaţiei şi comunicare care ne vor fi de folos la momentul în care vor avea contact 

permanent cu restul membrilor CEI. 



Pentru a realiza acest Plan de Formare Integrală este necesar să existe o bună coordonare între diferiţii 

actori implicaţi: responsabilul CEI cu organizaţia în cauză care, împreună cu persoana responsabilă de 

formarea sindicală din sector vor lua legătura cu Secretariatul Formării Sindicale pentru a găsi soluţii la 

nevoile de formare apărute. 

Este necesară din ce în ce mai mult colaborarea şi coordonarea acţiunii sindicale la nivel european pentru a 

crea o Europă mai socială iar în acest sens CEI sunt elemente cheie pentru dezvoltarea unităţii de acţiune 

sindicală din Europa. 

Acum că la CCOO din Catalunya celebrăm a 50 a Aniversare a înfiinţării ca sindicat, doresc să reamintesc 

lema care spune „50 de ani construind prezentul şi viitorul” şi pentru a face o paralelă: când acum câţiva ani 

vorbeam despre CEI o făceam ca o propunere pentru un viitor şi care s-ar dezvolta într-un viitor îndepărtat 

sau pe termen lung, însă, odată cu globalizarea, astăzi trebuie să pariem pe CEI  pentru a avea de câştigat 

în prezent. 

 

Union General Trabajadores – Catalunya 

 

Formarea sindicală ca unealtă pentru Comitetele Europene de Întreprindere (CEI) 

UGT din Catalunya, ca organizaţie sindicală majoritară, are printre obiective să lucreze pentru apărarea şi 

promovarea intereselor socio-politice, economice, profesionale, sociale şi culturale ale angajaţilor şi 

angajatelor, cât şi reprezentarea intereselor lor în ceea ce priveşte negocierea colectivă, relaţiile la locul de 

muncă, legate de angajare… 

Formarea Sindicală este unealta necesară cu care UGT din Catalunya îşi dotează reprezentanţii din CEI 

pentru a putea efectua sarcinile legate de reprezentarea legală a angajaţilor, cu garantarea calităţii 

acţiunilor lor şi a cunoaşterii normelor în vigoare. 

Din acest motiv, organizaţia noastră elaborează şi execută un plan de formare sindicală pentru a răspunde 

nevoilor acestor Comitete, ca instrument pentru a învăţa cum să se pună în practică sindicalismul european, 

cum să se ajungă la obiective comune ale lucrătorilor în societăţi mari cu mii de angajaţi de diverse 

naţionalităţi şi condiţii de muncă diferite. 

Pentru o acţiune sindicală corectă, formarea sindicală trebuie să cuprindă următoarele linii: 

1. Să îmbunătăţească capacitatea reprezentanţilor lucrătorilor de a analiza informaţia primită în CEI, dând 

prioritate formării cu privire la limbile străine. 

2. Să stabilească un mediu de încredere între toţi reprezentanţii angajaţilor, prin schimbarea regulată a 

informaţiilor, prin crearea unor Coduri de Comportament pentru acţiunea CEI în cazuri de transfer a 

producţiei şi creând o dinamică proprie funcţionării Comitetului. 

 

3. Să aplice dreptul la consultaţii, mai ales în situaţii în care se modifică substanţial condiţiile de lucru. 

4. CEI trebuie să fie conectate cu întreaga acţiune sindicală naţională. 

 

În ciuda dificultăţilor pe care le presupune lucrul într-un mediu teritorial supranaţional, UGT din Catalunya 

pariază pe continuarea sprijinirii reprezentanţilor noştri în Comitetele Europene, încerând să dezvolte la 

maxim capacităţile sindicale şi astfel să atingă cele mai bune rezultate pentru toţi angajaţii şi angajatele pe 

care le reprezintă. 

 



Confederația italiană a sindicatelor lucrătorilor - Lombardia 

 

CISL Lombardia, prin Departamentul său de politici europene și internaționale, cooperare și migrație, este 

implicat de ani de zile în activitățile, acțiunile și proiectele europene, în vederea îmbunătățirii pregătirii 

reprezentanților lucrătorilor în cadrul companiilor multinaționale, analizând legătura dintre exercitarea 

dreptului la informare și consultare și cunoașterea acestor drepturi, practicarea lor efectivă și experiența 

aferentă, ceea ce constituie o condiție esențială pentru o participare activă. Este esențială difuzarea 

importanței strategice a culturii europene a dialogului social pentru o utilizare mai eficientă a informațiilor 

dobândite de către lucrători, în etapa de consultare cu întreprinderile, în special în legătură cu acel „spirit 

constructiv”, pe care ar trebui să se bazeze raportul între CEI și conducerea întreprinderii. Tocmai în această 

direcție merge angajamentul CISL Lombardia care, de ani de zile, depune eforturi pentru a consolida 

cooperarea internațională cu organizațiile sindicale din alte țări europene și adoptă măsuri coordonate și 

comune cu privire la aspecte legate de drepturile de informare și consultare.   

Procesele care leagă dobândirea de cunoștințe și competențe cu acțiunea cotidiană, la care sunt îndemnați 

cei care reprezintă lucrătorii, constă în ramificații sofisticate și complexe. În prezent, CEI constituie un element 

al reprezentării care, prin complexitatea și necesitatea de evoluție, are nevoie de mai multă atenție și de un 

angajament sporit din partea sindicatelor locale, naționale și europene. Tot din acest motiv, la fel ca CISL 

Lombardia, credem cu tărie în importanța asigurării oportunităților de formare pentru delegații CEI. Chiar și 

în cadrul proiectului DEDAL&ARIADNA am organizat două cursuri de formare, încercând să punem la 

dispoziția reprezentanților CEI elementele necesare. În fapt, este necesar să se asigure tuturor noilor membri 

o formare de bază, aprofundând ce este și la ce servește un CEI, pornind de la o scurtă prezentare istorică 

pentru a încadra nașterea acestui instrument prin Directiva 1994/45/CE, evoluția și modificarea sa prin 

Directiva 2009/38/CE și transpunerea acestuia în dreptul italian. De asemenea, trebuie să se aprofundeze 

cerințele necesare pentru crearea unui CEI, domeniile sale de competență, încercând să se ofere o definiție 

cât mai precisă a ceea ce înseamnă și a modului în care se concretizează dreptul de informare și consultare, 

astfel încât lucrătorii să fie ajutați să înțeleagă în ce constă un CEI și angajamentele membrilor acestuia.  

Pentru cei care au o experiență îndelungată în calitate de membri ai CEI, este util să se prevadă un alt tip de 

formare, care să ofere posibilitatea unor schimburi și a comparării experienței acumulate în cadrul CEI, 

împărtășind probleme și preocupări, precum și realizări și eventuale propuneri.  Avem convingerea că astfel 

de oportunități, în care delegați din diferite categorii se pot întâlni și își pot împărtăși experiențele, sunt 

ocazii fundamentale și extrem de importante pentru a crea o rețea sindicală eficientă în care informațiile 

necesare să poată fi mai ușor de urmărit. Direct cu aceștia este foarte important să se analizeze rolul și 

evoluția viitoare a CEI. 

Și acum să susținem reprezentanții lucrătorilor europeni, avangarda unui nou internaționalism sindical modern, 

pentru a învăța să navigheze cu îndrăzneală dincolo de granițele mării CEI. 

 

South Eastern Region Trade Union Congress - Regatul Unit, unul dintre partenerii proiectului, are o tradiție 

mai redusă în formarea cu privire la CEI. Din aceasta experiență mai redusă a luat naștere un experiment 

interesant, care s-a dovedit benefic și inovator pentru definirea rezultatelor proiectului. 

Cu ocazia seminarului transnațional al proiectului Dedal&Ariadna, care a avut loc în noiembrie 2015, 

organizația britanică a mandatat delegații care au participat la seminar să elaboreze o evaluare proprie a 

acestei experiențe, ceea ce a fost o noutate pentru toată lumea. 

 

Raport cu privire la seminarul  Dedalus & Arianna - de luni 9 până joi 12 noiembrie 2015, Ispra, Italia 

 



Descrierea seminarului făcută de grupul de participanţi  

Principalul obiectiv al proiectului Dedalus & Arianna este Informarea, Consultarea şi Participarea la 

Comitetele Europene de Întreprindere (CEI) şi Companiile Multinaţionale. 

Scopul seminarului a fost sprijinirea membrilor de sindicat pentru a construi relaţii de încredere, pentru a 

construi conţinut mai degrabă prin activităţi pline de sens decât prin luarea deciziilor şi de a sprijini 

comunicarea prin modul de comportare, muncă eficientă în diverse contexte şi culturi. 

Seminarul a avut loc în 6 sesiuni (fiecare cu prezentări şi exerciţii efectuate de delegaţi în grupuri naţionale 

sau mixte) şi a avut loc în contextul reducerii dialogului social la nivel naţional şi transnaţional după criza 

financiară din 2008 şi a schimbărilor politicii governamentale cu privire la investiţiile în sectorul public şi 

distribuţia finanţelor, puterii şi conţinutului de la forţa de muncă către afaceri. 

În plus, atacurile din ultima vreme asupra drepturilor sindicatelor cu privire la acţiunea industrială şi a dreptul 

la grevă pe întregul continent. 

Seminarul a analizat schimbarea naturii contractelor cu CEI şi CMN, lipsa de coerenţă şi armonizare deseori 

observate la sindicatele implicate şi la procedurile care variază de la un stat la altul. 

Comunicarea eficientă a fost văzută ca un ingredient vital al oricărei acţiuni luate în acest context şi s-a pus 

accentul pe metodele şi stilurile de comunicate mai mult decât pe mijloace. Generând astfel speranţă, 

povestiri şi crearea poveştii „personalizate mai mult decât spectaculoase” a CEI  şi mai presus de toate, 

autentică. 

Acestea fiind spuse, au existat prezentări structurate cu privire la drepturile şi obiectivul CEI, clarificând 

normele legislative cu două sensuri după care funcţionează şi sugerând o implicare a sindicatelor pentru a 

consolida şi îmbunătăţi termenii şi condiţiile lucrătorilor intensificând schimbul transfrontalier de informaţii. 

De asemenea am analiza managementul de proiect în interioriul CEI şi CMN, asigurând inovaţie pentru a 

creşte calitatea negocierii la nivel local cu privire la orice subiect plecând de la concediul parental la investiţii 

în Cercetare şi Dezvoltare. 

 

Evaluare individuală 

Burcin Bayazit, Unite 

Artizan/Tehnician Delphi Diesel Systems 

Chestiuni relevante ale seminarului: 

 Îmbunătăţirea comunicării între 

reprezentanţii lucrătorilor şi membrii CEI din 

companiile multinaţionale  

 Crearea unui mijloc specific din 

perspectiva sindicatului pentru formare şi 

comunicare în organismele de reprezentare 

ale CMN  

 Consolidarea şi dezvoltarea 

aptitudinilor membrilor CEI cu privire la fluxul 

eficient de informaţii în companie  

 Îmbunătăţira reţelelor interne şi comunicării dintre CEI şi sindicate şi reprezentanţii lucrătorilor la 

nivelul companiei  

 Explorarea de noi căi de a îmbunătăţi sistemul de comunicare al CEI prin folosirea de noi tehnologii  

 Îmbunătăţirea aptitudinilor cu privire la metodologia de învăţare activă. 



Acest seminar doreşte să ofere indicii cu privire la noua provocare întâlnită invitând vorbitori care pot să 

împărtăşească din gândurile şi experienţa lor şi să discute problemele cu participanţii la seminar. 

Un serviciu de interpretare în cadrul seminarului a facilitat comunicarea cu vorbitorii şi participanţii prezenţi în 

limbile, germană, sârbă, spaniolă, română, italiană, polonă şi engleză. Programul social a fost o bună ocazie 

de a ne cunoaşte mai bine într-un mediul mult mai relaxat. 

Participanţii au fost reprezentanţi ai unei game largi de organizaţii din sectorul privat şi au adus conferinţei 

un amestec de valoare de experienţe şi perspective. Vorbitorii au venit de asemenea din medii diferite şi au 

prezentat audienţei experienţe diferite din practică, puncte de vedere atât la nivel de organizaţie cât şi la 

nivel naţional. Au dat o impresie bună şi o înţelegere a multor perspective care pot şi trebuie să fie luate în 

considerare atunci când se definesc şi se implementează politici de salvare. 

Răspunsul participanţilor a confirmat că seminarul a fost foarte apreciat cât şi faptul că sunt necesare 

abordări mai practice şi că ar mai fi nevoie de întâlniri pentru a aborda multele subiecte care mai sunt de 

discutat. 

Seminarul a fost structurat într-un mod în care a ajutat participanţii să parcurgă subiectele, începând de la 

relevanţa contextului, urmând subiectele de analizat, impactul dorit sau asumat al politicilor asupra 

organizaţiilor şi în final implementarea reală a politicilor. Astfel s-a mers de la o perspectivă externă la o 

aprofundare a subiectelor, pentru a identifica influenţele contextuale şi pentru a discuta posibilele abordări 

pentru formularea şi implementarea politicilor.  

Pentru a încuraja discuţiile şi pentru a exista un schimb mai concentrat de informaţii s-au programat sesiuni 

practice în fiecare zi. Pe durata acestor sesiuni participanţii puteau discuta subiectele în grupuri mai mici 

pornind de la unele întrebări şi împărtăşind păreri unii cu alţii. 

 

 

Barry Hare, ASLEF  

Conductor de tren de marfă, GB Railfreight 

Cursul mi s-a părut educaţional, mi-a lărgit 

cunoştinţele şi am reuşit să înţeleg mai bine 

rolul pe care îl am în CEI al companiei pentru 

care lucrez. Este rolul tuturor din CEI de a 

influenţa pozitiv procesul de construire a unei 

identităţi europene în companie şi de a 

consolida solidaritatea între lucrători şi între 

toate ţările implicate, în cazul meu pentru Euro 

Port. 

Seminarul mi-a arătat cum să dezvolt diferite strategii şi cum să găsesc obiective comune în diferite sindicate, 

în cazul lui Euro Port, şase sindicate din Franţa şi două din Marea Britanie şi un reprezentant ales al 

personalului (nu un membru al sindicatului, lucru care în sine cauzează probleme). 

Am fost împărţiţi în mai multe grupuri pentru a lucra la dezvoltarea aptitudinilor de comunicare arătând 

importanţa obiectivelor comunicării sau chiar eşecurile, într-un mod pozitiv şi proactiv pentru toţi membrii 

implicaţi în CEI. 

Am discutat pe larg modurile de comunicare a informaţiilor către organizaţiile de care aparţinem, trăsăturile 

pozitive şi negative ale diferitelor modalităţi prin care putem trimite informaţiile solicitate membrilor noştri, 

am discutat de nevoia de a îmbrăţişa noi tehnologii dar având în vedere social media şi politicile companiei 

legate de reţelele sociale.  



Barierele lingvistice ne arată cât de dificil poate fi să comunici cu alte sindicate din CEI şi cât de uşor ne 

putem pierde în traducere. Este important pentru CEI să lucreaze cu reprezentanţii de la nivel local ai 

sindicatului, să le înţeleagă problemele şi să comunice cu CEI. 

 

 

Tracey Wainwright, Unison  

Consilier Relaţii cu Clienţii, EDF 

Fiind delegat CEI pentru EDF energie de cinci 

ani, credeam că îmi îndeplineam bine sarcinile. 

Cu foarte puţină formare sau instrucţiuni m-am 

străduit cât am putut. După ce am luat parte la 

seminarul din noiembrie 2015 mi-am dat 

seama că mai sunt sectoare din sarcina mea pe 

care le-aş putea îmbunătăţi.   

Grupul care a luat parte la seminar avea 

diferite nivele de experienţă iar unii abia 

începuseră să se implice în CEI. A fost un lucru 

bun pe care l-am învăţat toţi cei implicaţi.  

M-a interesat în special comunicarea şi am învăţat multe din aceste sesiuni. M-a ajutat să înţeleg cum să 

potrivesc conţinutul informaţiilor pentru colegii mei cât şi diverse metode de comunicare pe care le pot folosi. 

Aceste sesiuni sunt extrem de folositoare pentru a înţelege importanţa CEI şi m-au ajutat să înţeleg cum pot 

să-mi folosesc poziţia şi informaţiile pentru a profita pe deplin de ele. 

Pentru cei care sunt de mult membri ai CEI, care de abia încep sau sunt interesaţi să se implice în CEI al 

companiei lor, vă recomand aceste cursuri. Cunoştinţele, informaţiile şi sfaturile sunt nepreţuite şi vă pot 

consolida poziţia pe care o aveţi şi vă pot aduce recompense mai mari. 

 

 

 

  



 

5. Strategia de comunicare elaborată în cadrul proiectului 

 

 

În epoca rețelei web 2.0, comunicarea capătă o importanță tot mai mare, atât ca un instrument pentru 

difuzarea conținutului, a experiențelor și a valorilor, cât și pentru a aduna informații, a stimula dezbaterea și 

participarea, a primi feedback cu privire la propria activitate. În practică, deși în trecut comunicarea era o 

chestiune cu sens unic legată de presa scrisă, în prezent aceasta are un caracter relațional și bazat pe canale 

multiple: un proces de schimb constant între un număr nedefinit de actori care comunică printr-o multitudine de 

instrumente și limbaje diferite. 

Obiectivele identificate ale strategiei de comunicare sunt următoarele:  

 circularea și difuzarea bunelor practici, 

 crearea unei narațiuni care vorbește despre CEI și despre potențialul acțiunii sindicale transnaționale, 

 eliberarea CEI de o reprezentare tehnică, dacă nu chiar birocratică și scoaterea la lumină, prin 

narațiune, a factorului uman. De fapt, tocmai aceasta constituie baza sindicalizării CEI, a participării 

active și activiste a membrilor CEI și a proceselor care determină reprezentanții lucrătorilor din diferite 

țări să învețe să lucreze împreună ca un colectiv coerent și operațional.  

 

Această strategie de comunicare se învârte în jurul platformei web www.unionsnetworksindacale.eu și al 

paginii de Facebook Unions Network News. Acestea sunt două instrumente create cu scopul de a aduce 

împreună povestirile, experiențele și materialele de aprofundare cu privire la CEI și experiența sindicală 

europeană și de a face cunoscută activitatea noastră către un public din ce în ce mai larg. Informațiile de pe 

site au un caracter diferit. În primul rând, există materiale tehnice de sprijin pentru activități, cum ar fi 

directivele, manualele de formare ale CGIL Lombardia și ale partenerilor săi internaționali. În al doilea rând, 

există vești din lume, comunicate și difuzate cu scopul de a informa și de a face pe oameni să înțeleagă 

interesul confederației noastre pentru interesele lucrătorilor din întreaga lume.  

În cele din urmă, o mare atenție a fost acordată interviurilor cu delegați ai CEI și membri de sindicat implicați 

în acțiunea europeană.  Colectarea acestor tipuri de povești și bune practici este o modalitate de a construi o 

poveste a acțiunii sindicale europene, care pornește de la experiențele și poveștile individuale: o modalitate 

de a umaniza această temă și de a o relata dintr-o perspectivă nouă și bazată mai mult pe relaționare. Este 

vorba, de fapt, de probleme care sunt percepute prea des ca fiind îndepărtate de cetățean. Prin urmare, 

relatarea poveștilor sindicaliștilor, pe lângă încurajarea schimbului de bune practici, permite construirea unei 

retorici a acțiunii sindicale transnaționale, care subliniază eforturile, entuziasmul și pasiunea și contribuie la 

adaptarea dimensiunii europene la viața cotidiană a persoanelor.  

 

UNIONS (SOCIAL) NETWORK SINDACALE 

Având în vedere acest lucru, în cadrul proiectului, strategia de comunicare a adus laolaltă diferite canale, 

instrumente și limbaje într-o perspectivă experimentală și atentă la implicarea tuturor nodurilor rețelei. Din 

punct de vedere practic, este vorba despre o strategie de comunicare bazată pe patru orientări principale. 

Pe baza acestor considerente, proiectul Dedal&Ariadna a făcut din strategia de comunicare unul dintre 

obiectivele sale specifice. Comunicarea în pas cu vremurile, de fapt, reprezintă o provocare majoră pentru 

sindicat, în special într-un context internațional, unde crearea de rețele și partajarea bunelor practici de 

acțiune cu organizațiile reprezentative ale altor țări este o prioritate de top. 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/


 

Implicare 

Este unul dintre principiile fundamentale. În timp ce, pe de o parte, producția de conținut prin intermediul 

diferitelor instrumente și limbaje diferite este un pas esențial, la fel de importantă este implicarea directă a 

actorilor din rețeaua sindicală activi la scară europeană. În acest context, în special pe rețelele sociale, 

diseminarea la scară largă a conținutului trece în mod inevitabil de efectul multiplicator al rețelei de activiști, 

care, prin partajare și interacțiuni, contribuie la transmiterea informațiilor și la circulația acestora pe web. 

Din acest motiv, punctul central al strategiei de comunicare constă în susținerea implicării și în dorința de a 

pune în joc reprezentanți individuali ai lucrătorilor implicați în CEI, oferindu-le stimulentele și instrumentele de 

formare adecvate. Implicarea constă, de asemenea, în înțelegerea dinamicii Web 2.0 și în capacitatea de a 

utiliza în mod eficient aceste noi canale de comunicare. Cu alte cuvinte, dacă implicarea reprezintă pentru noi 

un principiu cheie, aceasta funcționează prin formare. 

 

Povestiri 

Colectarea poveștilor și a bunelor practici ale delegaților CEI și ale sindicaliștilor implicați în politicile 

globale este o modalitate de a construi o poveste a acțiunii sindicale europene, care pornește de la 

experiențele și poveștile individuale: o modalitate de a umaniza această temă și de a o relata dintr-o 

perspectivă nouă și bazată mai mult pe relaționare. Este vorba, de fapt, de probleme care sunt percepute 

prea des ca fiind îndepărtate de cetățean. Prin urmare, relatarea poveștilor sindicaliștilor, pe lângă 

încurajarea schimbului de bune practici, permite construirea unei retorici a acțiunii sindicale transnaționale, 

care subliniază eforturile, entuziasmul și pasiunea. Astfel, contribuie la adaptarea dimensiunii europene la 

viața cotidiană a persoanelor. 

Cu prilejul inițiativelor proiectului, unele cazuri prezentate s-au dovedit a fi exemple deosebite ale 

potențialului pe care îl are relatarea experienței și a practicilor.  

Este vorba despre povestirile legate de modul în care CEI a avut un rol ce nu s-a încadrat strict în rolul unui 

organism consultativ și nesindical. Cazurile prezentate au făcut referire la crearea sindicatului și la utilizarea 

conflictului la nivel transnațional, din inițiativa comitetului restrâns al unui CEI, cu sprijinul Federației Europene 

a Sindicatelor. 

Aceste două exemple de succes au arătat modul în care și aceste organisme transnaționale de reprezentare 

a lucrătorilor pot constitui domenii de inițiativă, dacă sunt bine și puternic sindicalizate. Aceasta este o 

prioritate, care se încadrează perfect în politica strategică mai amplă a unității. 

 

Adaptarea la vremuri și la stilurile de viață. 

În condițiile în care modernitatea a impus ritmuri de viață frenetice și o utilizare spasmodică, nici comunicarea 

nu poate rămâne impasibilă la aceste transformări. Să ne gândim doar că utilizatorii de Internet în Italia sunt 

în număr de 40 de milioane. Fiecare dintre aceștia petrece, în medie, 44 de ore și 43 de minute pe lună 

navigând, 70% având loc de pe telefonul mobil. În acest context, rețelele sociale se disting prin procente și 

timpi de utilizare. 

Interceptarea acestui fluxul de utilizatori semnificativ înseamnă, fără a abandona mijloacele de comunicare 

tradiționale, concentrarea propriilor eforturi asupra rețelei web, prin dezvoltarea unor canale adecvate 

pentru a răspunde nevoilor persoanelor. Este vorba despre considerații care subliniază importanța prezenței 

pe rețelele sociale și a elaborării, în plus față de site-ul tradițional, și a versiunii acestuia pentru telefoanele 

mobile. 

 

http://www.audiweb.it/news/total-digital-audience-del-mese-di-dicembre-2014-2/


 

Obiectivul diferențiat 

Implicarea unor utilizatori diferiți din prisma intereselor și a experiențelor personale este o prioritate. În fapt, 

Dedal&Ariadna își propune să ofere perspective și instrumente care să sprijine reprezentanții lucrătorilor în 

comitetele europene de întreprindere și, în general, acțiunea sindicală la nivel european, fără a neglija 

publicul mai general, care populează rețelele sociale și lumea Internetului. Prin urmare, este vorba despre 

construirea unei strategii de comunicare în măsură să distingă conținutul din materialele de aprofundare și 

informațiile de bază privind rolul CEI și, în general, drepturile lucrătorilor din întreaga lume. 

  



Concluzii 

 

Scurtele concluzii ale acestui raport de activitate încep cu observațiile asupra experienței de proiect, 

elaborate de activiștii sindicatului muntenegrean USSCG.  

Analiza unei organizații europene, dar dintr-un stat care nu este membru al Uniunii este o abordare 

fructuoasă, deoarece permite o evaluare specifică și particulară, cea elaborată de cei care trăiesc acasă la 

ei, în condițiile de muncă de acolo, prezența corporațiilor transnaționale, vin în contact cu realitatea 

reprezentării transnaționale recunoscute ca un drept, dar nu se bucură pe deplin de aceasta pentru că se 

află în afara perimetrului politic al Uniunii Europene.  

 

Evaluarea proiectului sindicatului USSCG din Muntenegru: 

 

Direcții viitoare de acţiune 
ulterior proiectului 
Dedalus&Arianna  

Ulterior seminarului la nivel național care a 

avut loc în cadrul acestui proiect s-au 

cristalizat direcțiile viitoare de dezvoltare a 

ideii Comitetului European de întreprindere 

din Muntenegru. Este de remarcat faptul că 

sindicatele și reprezentanții acestora nu sunt 

încă pe deplin pregătite pentru această idee, 

şi ceea ce este interesant, nici angajatorii. În 

acest context, Legea Muncii (LM) care ar 

trebui să intre în vigoare în 2017 şi al cărei 

proiect a fost deja transmis partenerilor 

sociali, nu se va concentra pe acest institut şi 

nici pe institute similare. 

Considerăm această situaţie o oportunitate 

extraordinară pentru familiarizarea în detaliu a majorităţii sindicatelor și a reprezentanților sindicatelor cu 

detaliile practice ale acestui institut și pentru conceperea unui cadru în care implicarea inevitabilă a acestor 

institute să funcţioneze în mod optim cu legislația autohtonă și inclusiv cu tradiția noastră sindicală, prin 

intermediul schimbului de opinii cu reprezentanții care au experiență cu CEI și a dialogului reciproc 

constructiv. Aceasta este calea necesară, deoarece Comitetele de întreprindere  și Comitetele Europene de 

întreprindere sunt identificate în reţeaua noastră sindicală drept concurență neloială şi unul dintre 

mecanismele utilizate de angajator pentru limitarea drepturilor sindicatelor și, prin urmare, a drepturilor  

angajaţilor (în acest caz, se poate observa faptul că în mediul nostru sindicatul este considerat drep tunic 

mecanism pentru apărarea drepturilor angajaţilor). Din păcate, insistența relativ mare pe confidenţialitatea 

activităţii în cadrul Comitetelor de întreprindere  și a Comitetelor Europene de întreprindere împiedică într-o 

anumită măsură, percepția diferită a acestui institut. 

Pe de altă parte, în legislația noastră este prevăzut un număr mare de drepturi, inclusiv informarea și 

consultarea angajaţilor. Desigur, în mod tradițional, este vorba despre informarea și consultarea 

reprezentanților sindicatelor. Provocările cu care ne confruntăm şi la acest capitol şi pentru care căutăm 

oportunități sunt din domeniul aplicării mai stricte a drepturilor existente și extinderea acestora la drepturile 

din domeniul co-decizional. De asemenea, metodologia de alegere a reprezentanților angajaţilor și ai 



sindicatelor nu a fost definită în nici o lege sau reglementări legislative referitoare la drepturile angajaţilor, 

ca atare, este interpretabilă. Una din direcțiile din cadrul grupului de lucru este implicarea în noua Lege a 

muncii. În acest context, aceste proiecte sunt de o mare importanță, deoarece oferă oportunitatea 

familiarizării cu idei potențiale și modalități de a atinge nivelul dorit. Din proiectul concret, am aflat că multe 

lucruri se pot face alternativ şi, de asemenea, mult mai eficient prin accesarea rețelelor de socializare. Pentru 

condițiile din Muntenegru, unde se înregistrează provocări semnificative cu resursele de personal care să fie 

angajat profesional în mișcarea sindicală și unde rețelele sociale sunt foarte populare, în special în rândul 

tinerilor, această abordare poate avea o importanță majoră, în primul rând datorită eficienței sale. 

Cu toate acestea, direcția principală a activității noastre în activitatea viitoare cu privire la acest subiect, este 

demararea unei inițiative de identificare și interconectare a reprezentanților CEI din companiile 

multinaționale cu filiale în Muntenegru cu reprezentanții sindicatelor din cadrul acestora  și să încercăm 

demararea unui dialog. Considerăm că astfel putem asigura în mod optim înțelegerea calitativă a activităţii 

acestui institut precum și avantajele și dezavantajele sale. 

 

 

Punerea în legătură a unor experiențe diferite pentru a dezvolta o capacitate comună de acțiune - aceasta 

poate reprezenta CEI și coordonarea acțiunii sindicale. Explorarea noilor frontiere către relații industriale 

având un caracter european din ce în mai pronunțat pun sindicatul în situația de a se confrunta cu provocări 

reînnoite de reunificare a lucrătorilor, chiar și între țări diferite, și construirea unor căi comune de 

reprezentare și revendicare. Chiar și în acest domeniu, în conformitate cu reglementările europene și cu 

prerogativa de informare și consultare transnațională acordată CEI, sarcina sindicatului și a activiștilor 

acestuia este aceea de a încerca să ridice ștacheta din ce în ce mai mult, pentru a câștiga o mai mare 

legitimitate și viabilitate la practicile de reprezentare și promovare a intereselor lucrătorilor din Europa. 

Este așadar esențial să se acorde o atenție constantă la ceea ce se întâmplă în alte țări și, mai presus de 

toate, la provocările cu care ne confruntăm la nivel local. Comunicarea, găsirea unui numitor comun, căutarea 

unor modalități comune de a interveni, toate acestea creează o cultură europeană la locul de muncă. 

Pornind de la bunele practici povestite și împărtășite de către delegați, sindicatul trebuie să aibă 

capacitatea de a proiecta acțiuni sindicale inovatoare și de a oferi sprijinul necesar pentru activiștii noștri 

care dețin un rol atât de specific.  

Această articulație trebuie să plece de la un obiectiv: deprinderea cunoștințelor privind utilizarea CEI și 

crearea unor medii de acțiune sindicală pentru a produce rezultate și un impact pozitiv asupra economiei 

locale. 

Din punct de vedere strategic, creșterea numărului de CEI a devenit deja o prioritate, la fel cum este și 

intensificarea acțiunii sindicale pentru a se coordona cu organizațiile din alte țări care constituie sindicate ale 

aceleiași companii multinaționale. Perspectiva CEI trebuie să fie implementată în cât mai multe întreprinderi 

posibil și trebuie să fie un element constitutiv al viziunii noastre asupra sindicalismul european. 

O cartografiere atentă a companiilor multinaționale este punctul de plecare, pe lângă realizarea și 

actualizarea constantă a unei rețele, din ce în ce mai dense, de membri CEI, de delegați ai unităților locale 

ale întreprinderilor în care există un CEI și ale celor în care s-ar putea înființa un CEI și de membri de sindicat 

din companii multinaționale. 

Rețeaua trebuie să își depășească apoi în mod constant granițele, membrii CEI sunt protagoniștii legăturii 

dintre lucrătorii întreprinderilor, dar și o organizație regională ce, prin structurile sale trebuie să își 

îndeplinească rolul care îi revine, asigurând sprijinul și acțiunea strategică de natură politico-sindicală. Este 

nevoie de o mai mare coeziune între lucrătorii din diferite țări, dar și între sindicate. În special, trebuie 

analizate modelele relațiilor cu alte organizații, punând solidaritatea unei organizații structurate în sprijinul 



organizațiilor mai slabe și mai mici. Solidaritatea trebuie să fie operațională și să vizeze cooperarea și 

coordonarea sub umbrela organizațiilor sindicale europene. Acest drum pornește de la a ști cum să ne 

înțelegem reciproc, cum să găsim limbaje și conținuturi care permit definirea unor puncte comune și 

abordarea diferențelor într-un mod constructiv, creând astfel o cultură sindicală comună.  

În acest sens, este nevoie să se construiască momente în care să se stabilească practici și chiar tehnici care să 

pună pe picioare aceste obiective. 

Dimensiunea transnațională și cea locală sunt două fețe ale aceleiași monede care, în companiile 

multinaționale, nu pot fi tratate separat, iar primul pas este de a consolida legătura și interacțiunea dintre 

activitatea delegaților sindicali din aceste unități și activitatea reprezentanților din CEI. Și aici sunt necesare o 

reflecție și, de asemenea, o mică revoluție culturală, care să determine introducerea a ceea ce se întâmplă în 

CEI în problemele abordate de reprezentanții locali. Trebuie să putem rămâne în planul operațional, așadar, 

nu numai să identificăm prioritățile, ci mai ales să elaborăm și să acumulăm cunoștințe și know-how și să le 

împărtășim, pentru a găsi un răspuns și la întrebarea „Cum ar trebui să se desfășoare această acțiune în 

practică?”. 

În organizațiile lucrătorilor există un palmares de experiențe bogate și valoroase în acest domeniu, 

problema este cum să le menținem unite și să nu le dispersăm. Persoanele care nu mai sunt membre CEI sau 

chiar părăsesc întreprinderea ca urmare a pierderii sau schimbării locului de muncă sau a ieșirii la pensie nu 

încetează neapărat a fi activiști și pot rămâne un element valoros, o resursă importantă. 

Climatul în jurul problemei CEI pare cu siguranță îmbunătățit, se observă o mai mare conștientizare din 

partea delegaților cu privire la potențialul acestei forme de reprezentare, la utilitatea funcției pe care o pot 

avea într-un sistem de relații industriale transnațional, dar și național.  

Este un semnal categoric pozitiv, mai ales pentru că însoțește afirmarea recurentă a nevoii de a ne echipa în 

permanență cu instrumente, cunoștințe și strategii politico-sindicale pentru a fi eficienți din perspectiva 

sindicalismului european. Numeroșii activiști care lucrează în CEI sunt un indicator relevant al modului în care 

sindicalismului european a devenit deja o realitate, inclusiv pe baza organizațiilor lucrătorilor. Mai mult decât 

atât, dialogul cu reprezentanții lucrătorilor și activiștii din alte țări este o realizare mare, care oferă 

posibilitatea contaminării încrucișate. 

Punerea în aplicare a sindicalismului european este o prioritate, iar ceea ce trebuie făcut este să se analizeze 

și să se definească modalitățile de a fi eficienți în diferitele domenii în care acționăm.  

Sindicatul european contribuie la coeziunea Uniunii Europene, nu este o opțiune dintre mai multe, nu are 

alternative strategice. 

  



Mulțumiri 

 

 

Acest raport final este rezultatul unui efort colectiv al activiștilor sindicali din diferite medii. A fost un proces 

îndelungat de discuții și schimburi de experiență, din care am învățat foarte multe, atât ca sindicaliști, cât și 

ca cetățeni europeni. Din acest motiv, persoanele cărora ar trebui să le mulțumim pentru contribuția avută și 

pentru sprijinul acordat ar fi prea multe. Ne limităm la publicarea următoarei fotografii, care reprezintă bine 

semnificația acestui efort colectiv. 

 

 

 


