
 
 

Circulara EPSU LC nr. 48 (2004) 
Catre sindicatele muncitorilor din 
companiile transnationale selectate din 
România si Bulgaria, Italia, Republica 
Ceha, Slovacia, Germania, Austria, 
Franta. 

 
 
Ref: Seminarul EWC1 298.17.06 privind companiile transnationale. 
 
Persoana de contact: Jan Willem Goudriaan 
 

Seminarul EPSU EWC despre 
comitetele europene de întreprindere si preluarile de companii din tarile 

candidate 
Best Western Parc Hotel – Bucuresti, România 

29 ianuarie - 1 februarie 2005 
 
Dragi colegi, 
 
Ne face placere sa va invitam la seminarul EPSU privind comitetele europene de 
întreprindere. Seminarul se adreseaza sindicatelor/reprezentantilor comitetelor de 
întreprindere care functioneaza în urmatoarele companii: 
ENEL (Italia, Slovacia, România); EON (Germania, Bulgaria); EON-Ruhrgas 
(Germania, România); CEZ (Republica Ceha - Bulgaria); EVN (Austria – Bulgaria) 
Gaz de France (Franta - România) 
 
Motivul organizarii acestui seminar îl constituie faptul ca reprezentantii vor fi implicati în 
viitoarele comitete europene de întreprindere.  Sunt bineveniti si alti reprezentanti, dar 
proiectul nu permite rambursarea costurilor acestora. 
 
Obiective 
ð Sa contribuie la întelegerea motivului crearii unui comitet european de 

întreprindere (Grupul special de negociere – GSN si negocieri);  
ð Sa contribuie la întelegerea operarii si functionarii unui astfel de comitet;  
ð Sa defineasca rolul unui astfel de comitet (EWC) în preluarea unei companii;  
ð Sa testeze importanta listei EPSU de preluari si fuzionari si sa o asocieze cu 

modul de aplicare a acestora; 
ð Sa exploreze relatia dintre EWC si Dialogul social european. 
 
Seminarul va avea loc între 30 ianuarie – 1 februarie 2005, la Bucuresti, România. 
(sosirea – sâmbata, 29 ianuarie). 
 
Seminarul va oferi reprezentantilor muncitorilor din companiile implicate oportunitatea 
de a se familiariza cu notiunea de comitete europene de întreprindere si de a se întâlni 
cu colegii din companiile mama.  
 
Cursul de formare profesionala va fi sustinut de Jean-Claude Le Douaron de la 
Colegiul european al sindicatelor.  

./… 

                                                 
1 Comitetul european de întreprindere 

EUROPEAN  
FEDERATION  
OF P UBLIC  
SERVICE  
U NIONS 
• 
FEDERACIÓN  
SINDICAL  
EUROPEA DE  
SERVICIOS  
P UBLICOS 
• 
FEDERATION  
SYNDICALE  
EUROPEENNE  
DES SERVICES  
P UBLICS 
• 
EUROPEISKA  
FEDERATIONEN  
FÖR O FFENTLIG 
ANSTÄLLDAS  
FÖRBUND 
• 
EUROPÄISCHER  
GEWERKSCHAFTS- 
VERBAND FÜR DEN  
Ö FFENTLICHEN  
D IENST 



 

pagina 2 
Detalii practice 
Proiectul este finantat de Comisia Europeana. Astfel EPSU poate contribui la costurile 
de cazare si transport. EPSU va acoperi cheltuielile de cazare pentru 3 nopti la hotel 
(29, 30 si 31 ianuarie, inclusiv micul dejun si prânzul, iar cina numai în zilele de 30 si 
31 ianuarie).  EPSU va contribui la cheltuielile de calatorie ale participantilor cu 
maximum 450 euro. De aceea sunteti rugati sa folositi sistemul APEX sau cele mai 
ieftine bilete. 
 
Adresa  
Best Western Parc Hotel – Bucuresti, România 
Bulevardul Poligrafiei 3-5, sector 1, Bucuresti 
Tel: + 40 21 224 2000 
Fax: +40 21 2241227 
 
Sponsorizari 
 
Tara Compania Nr. 
Austria EVN 2 
Bulgaria EVN; EON, CEZ  6 * 
Republica Ceha CEZ 2 
Franta Gaz de France 1 
Germania Eon (BR+repr. Verdi) 2 
Italia ENEL 2 
România ENEL, Ruhrgas, Gaz de France 8 ** 
Republica Slovaca ENEL Slovenske Elektrarne 2 
  25 
 
* Bulgaria: 
Elektrorazpredelenie Stolichno EAD; Elektrorazpredelenie Sofia Oblast EAD si 
Elektrorazpredelenie Pleven EAD – 2 participanti 
Elektrorazpredelenie Plovdiv EAD si Elektrorazpredelenie Stara Zagora EAD – 2 
participanti 
Distribuitor din nord-estul Bulgariei care deserveste regiunile Varna si Gorna 
Oryahovitsa - 2 participanti 
 
** România 
ENEL: Electrica Banat (2 participanti); Electrica Dobrogea (2 participanti); (poate veti 
dori sa includeti si colegi de la Electrica Muntenia Sud)  
Gaz de France: Distrigaz Sud - 2 participanti 
Ruhrgas: Distrigaz Nord - 2 participanti 
 
Daca sunt mai multe sindicate implicate decât locuri disponibile, va rugam sa discutati 
cu ceilalti despre împartirea cheltuielilor. În cazul în care aveti întrebari, va rog sa nu 
ezitati sa ma contactati. 
 
Pentru participantii din România sunt incluse numai cheltuielile cu cazarea, nu si cele 
de transport.  
 
Limbi straine pentru care se asigura traducere 
Active (pot fi vorbite si ascultate): engleza, ceha, româna, bulgara, italiana 
Pasive (pot fi ascultate, dar nu pot fi vorbite): franceza, germana 
 

./… 
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Va rugam sa trimiteti formularul de înregistrare atasat la secretariatul EPSU pâna 
cel târziu 10 ianuarie [prin email: epsu@epsu.org sau prin fax: + 32 2 2501099]. Am 
facut deja prerezervarile la hotel, iar dupa acea data va trebui sa anulam o parte din 
rezervari. 
 
Astept cu nerabdare sa ma întâlnesc cu colegii dumneavoastra la Bucuresti,  
 
 
Cu stima, 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Goudriaan 
Secretar general adjunct EPSU 
 
 
 
Atasat: 
- Formular de înregistrare 
- Program provizoriu 

 


