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Rezumat executiv 
 
Datorită varietăŃii de directive ale Uniunii Europene referitoare la liberalizarea pieŃei, restructurarea a 
devenit o problemă continuă pentru partenerii sociali care acŃionează în sectorul electricităŃii din 
Europa (p5).  În contextul Modelului social european, dialogul social eficace între angajatori şi 
sindicate este considerat a fi cel mai bun mod de abordare a efectelor restructurării. Această practică 
este amplificată de cadrele legislative european şi naŃional, dar şi de cazul companiilor puternice  (p9). 
 
Pentru ca dialogul social să fie eficace, acesta trebuie să se desfăşoare la timp, să fie activ, să pună 
accent pe colaborare şi să implice complet şi continuu forŃa de muncă respectivă. Acesta ar trebui să 
aibă întotdeauna mecanisme pentru monitorizarea progresului şi evaluarea rezultatelor.  Dialogul 
social trebuie să se bazeze pe înŃelegerea realistă a poziŃiilor pe care le deŃin fiecare dintre partenerii 
sociali.  Provocarea dialogului social în IMM-uri, în cazul externalizării şi al situaŃiilor care implică 
muncitori atipici poate contribui la reducerea efectelor "restructurării în linişte" (p14). 
 
Anticiparea şi transparenŃa joacă un rol principal pentru orice restructurare reuşită. Aceste abordări ar 
trebui să facă parte din viaŃa de zi cu zi a oricărei organizaŃii dacă aceasta doreşte să administreze 
eficient schimbarea în mod permanent (p21).  Pentru a dezvolta încrederea apărută odată cu 
anticiparea şi transparenŃa, ar trebui să existe o diversitate de structuri şi mecanisme dedicate 
restructurării.  
 
Planificarea pe termen lung a forŃei de muncă ce implică mecanisme oficiale de reinstruire şi un etos 
al învăŃării permanente vor sprijini atât posibilitatea generală de ocupare a forŃei de muncă, dar şi 
posibila lor redistribuire în cadrul companiei (p31).  Variantele de restructurare care implică pierderea 
angajaŃilor experimentaŃi, cum ar fi pensionarea anticipată, contribuie la creşterea riscului de 
îndepărtare a calificărilor atât la nivelul companiei cât şi la cel sectorial (p34). 
 
ExperienŃele restructurării pot avea un efect dăunător asupra sănătăŃii muncitorilor, atât asupra celor 
care părăsesc companiile, cât şi asupra celor care rămân în companie. Pentru a minimiza acest lucru, 
ar trebui introduse strategii pozitive în domeniul sănătăŃii înainte de realizarea restructurării, iar aceste 
strategii ar trebui să facă parte ulterior din viaŃa organizaŃiei (p40). 
 
În funcŃie de circumstanŃele în care are loc restructurarea, autorităŃile publice la nivel local, naŃional 
şi/sau european pot avea un rol benefic asupra activităŃilor partenerilor sociali (p45). Este în special 
cazul în care companiile supuse restructurării sunt principalul angajator dintr-o anumită zonă 
geografică.  
 
Partenerii sociali pot obŃine asistenŃă specifică prin fondurile europene existente pentru a gestiona 
schimbarea pentru angajaŃii şi membrii lor (p46).  Datorită naturii din ce în ce mai mult transnaŃionale 
a sectorului, există din ce în ce mai multe oportunităŃi pentru a Ńine cont de abordările bunelor practici 
pentru restructurarea companiilor în altă locaŃie. Acest lucru poate fi facilitat prin organizaŃiile sociale 
partenere existente la nivel european.     
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1. Introducere 
 
1.1 Contextul restructur ării în industria electricit ăŃii 
În anul 1996, Consiliul de Miniştri al UE a adoptat Directiva 96/92/CE referitoare la regulile comune 
pentru piaŃa internă de electricitate. Principala forŃă de impuls a Directivei a reprezentat-o liberalizarea 
sectorului. Liberalizarea a început într-un ritm mult mai rapid decât prevedea Directiva, şi anume cu 
deschiderea completă a pieŃei ce urma să aibă loc până în anul 2009. În timp ce, în această perioadă 
de schimbări, Comisia Europeană a întărit furnizarea serviciilor publice din cadrul Directivei, a început 
de asemenea un proces de dialog social, implicând EURELECTRIC, EPSU şi EMCEF, care au avut în 
vedere dezvoltarea în domeniul sănătăŃii şi securităŃii şi impactul restructurării asupra ocupării forŃei de 
muncă şi egalităŃiii. În timp ce, în unele cazuri, liberalizarea a iniŃiat aceste schimbări, iar în majoritatea 
le-a accelerat, nu este singurul factor conducător din sectorul electricităŃii (vezi SecŃiunea 1.2).  
 
Persoanele care au comentat asupra acestui raport sugerează că "procesul de restructurare, 
liberalizare şi/sau privatizare este fără îndoială privit cel mai adesea în contextul pierderii locurilor de 
muncă". În termenii pierderii nete a locurilor de muncă, cele 15 state ale UE s-au confruntat cu 
246.000 reduceri în acest sector între anii 1995-2005, în timp ce în Noile state membre, reducerea 
totală a fost de 44.000 de locuri de muncă între 2000-04. Cele mai mari piedreri au avut loc pe pieŃele 
deschise avansate, urmate de pieŃele deschise. Cele mai mici pierderi nete de până acum au avut loc 
pe pieŃele pe care liberalizarea se afla în desfăşurare (vezi mai jos)ii. Cu toate acestea, datorită 
deciziei în domeniul energiei a Comitetului Parlamentului European (mai 2008) de a forŃa Statele 
membre să fragmenteze companiile integrate pe verticală, este posibil ca aceste cifre să sufere 
modificări.  
 
Subsectoarele de producŃie, transmitere a distribuŃiei şi comercializare şi vânzări au fost afectate în 
mod diferit, majoritatea pierderilor având loc în distribuŃie, iar majoritatea creşterilor în comercializare 
şi, într-o mai mică măsură, în producŃia de energie regenerabilă.  
 
În sensul ocupaŃiilor, în total au avut loc reduceri ale locurilor de muncă cu un nivel scăzut de 
calificare", ale operatorilor din fabrică şi celor de pe maşini, ale celor care desfăşoară ocupaŃii 
elementare, managementului mijlociu, a operatorilor de reŃea semicalificaŃi şi calificaŃi. Acest lucru a 
fost obŃinut în principal prin externalizare, în domeniul personalului din vânzări, administraŃie şi servicii 
pentru clienŃi. Dimpotrivă, a existat o creştere totală a numărului de personal din conducerea 
superioară, a celui de profesionşti, a posturilor din domeniul juridic şi cel tehnic, a personalului implicat 
în managementul proiectelor şi a celui din comerŃ şi a comisionarilor. În general, sectorul este dominat 
de muncitorii cu studii de nivel mediu, dar a existat o scădere semnificativă a numărului de muncitori 
cu nivel de studii scăzut şi, în acelaşi timp, o creştere semnificativă a muncitorilor cu nivel de studii 
ridicat.  

 
În cazul surselor de energie regenerabile, trecerea de la tehnologiile convenŃionale cu cărbune, ulei şi 
gaz este condusă parŃial de Directiva propusă de UE asupra promovării utilizării energiei din surse 
regenerabileiii. Impactul acestor schimbări poate duce la o creştere a numărului total de locuri de 
muncă cu calificări mai înalte, în special în domeniul domeniilor ingineriei şi al marketingului şi o 
reducere totală corespondentă a locurilor de muncă cu calificări mai reduse.  
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1.2 Defini Ńii: ce se în Ńelege prin "restructurare` 
Restructurarea este reorganizarea operaŃiilor companiei având ca obiectiv creşterea eficienŃei şi a 
profitului. Poate fi reprezentată ca:  
 
 

 
 

Restructurare 

Fuziuni şi 
achiziŃii 

Dereglementare 
şi privatizare 

Noile cadre de reglementare Externalizare şi utilizarea 
companiilor offshore 

Modificare  
tehnologică 

Modificarea 
tehnologică 

Rezumat: Impactul ocupării forŃei de muncă asupra deschiderii pieŃelor de 
electricitate şi gaz ( ECOTEC Research and Consulting 2007, Bruxelles; Comisia 
Europeană;  Comisia Europeană) 
 
Acest studiu comparativ a avut în vedere impactul asupra ocupării forŃei de 
muncă pe care l-a avut deschiderea pieŃei de electricitate europene şi modul în 
care acesta a fost gestionat de diverse companii. Recomandările sale principale 
pentru politica naŃională şi cea europeană au inclus: 
La nivel european 

� Comisia Europeană ar trebui să continue investigarea impactului pozitiv 
şi a celui negativ al liberalizării sectorului electricităŃii şi să încurajeze 
Statele membre (prin Metoda deschisă a coordonării) să disemineze 
abordările bunelor practici pentru restructurarea cu responsabilitate 
socială 

� Diseminarea bunelor practici ar trebui realizată cel mai activ în numele 
Statelor membre în care procesul de liberalizare se află încă în etape 
timpurii 

� Comisia Europeană ar trebui să îşi folosească influenŃa pentru 
promovarea dialogului social constructiv printre jucătorii implicaŃi în 
restructurarea sectorială şi administrarea schimbării pieŃei forŃei de 
muncă. 

La nivel naŃional 
� Partenerii sociali naŃionali şi alte părŃi interesate ar trebui să 

monitorizeze activ şi să se consulte asupra efectului deschiderii pieŃei, 
în special: 

• Impactul schimbării sectoriale şi teritoriale a ocupării forŃei de muncă în 
timpul transformării rapide. 

• Efectele posibile ale externalizării ocupării forŃei de muncă, în special cu 
privire la condiŃiile de muncă, sănătate şi securitate şi dezvoltarea 
calificărilor. 

• Riscurile posibile datorită deficitelor de calificări emergente în domeniile 
tehnice. 

TranziŃia la 
economia cu 
emisii scăzute de 
dioxid de carbon 
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Ar putea impune o modificare a zonei geografice a organizaŃiilor, dar şi reducerea numărului total de 
personal, iar, în cazul organizaŃiilor mari, va avea impact asupra lanŃurilor de distribuŃie. Afectează nu 
doar organizaŃiile multinaŃionale şi organizaŃiile mari, dar foarte adesea întreprinderile mici şi mijlocii 
(IMM-uri). Concentrarea atenŃiei asupra primelor în detrimentul celor din urmă înseamnă că 
restructurarea IMM-urilor este cunoscută ca „restructurare în linişte".  
 
Setul de instrumente va considera restructurarea în sensul a ceea ce a fost numit „restructurare cu 
responsabilitate socială” sau SRRiv. Dacă restructurarea a fost considerată în principal în sensul 
câştigurilor pe termen scurt ale acŃionarilor, SRR poate fi gândit ca o contribuŃie la valoarea pe termen 
lung pentru părŃile interesatev. Deoarece SRR ar implica o varietate largă de părŃi interesate (inclusiv 
partenerii sociali) cu diverse interese care pot coincide sau nu.  

 
Dacă restructurarea implică oricare dintr-o sumă de evenimente, SRR sugerează un proces mult mai 
complet administrat, implicând,  

 
• Anticiparea schimbării şi implicaŃiile sale, în special pentru forŃa de muncă; 
• Acordarea unei consideraŃii complete a alternativelor pentru efectele mai semnificative ale 

schimbării, cum ar fi concedierile;  
• Căutarea soluŃiilor durabile şi responsabile pentru aceste schimbări prin dialog constructiv, 

profund şi continuu între partenerii sociali şi masa părŃilor interesate; 
• Evaluarea efectului şi a procesului schimbăriivi  

 
Pentru fiecare muncitor, restructurarea poate avea un impact într-unul sau mai multe dintre modurile 
posibile de mai jos:  
 

 
 
1.3 Obiectivul şi sfera de aplicare a setului de instrumente 
Acest set de instrumente este proiectat pentru a promova înŃelegerea şi conştientizarea practicilor de 
restructurare cu responsabilitate socială pentru angajatori, manageri şi sindicate. Se concentrează 
asupra bunelor practici în procesele de restructurare din interiorul şi exteriorul sectorului electricităŃii 
care au rezultate pozitive pentru partenerii sociali şi sunt transferabile şi/sau adaptabile sectorului 
electricităŃii.  
 
Se speră în mod deosebit ca setul de instrumente să prezinte interes pentru partenerii sociali implicaŃi 
în comunitatea energetică din Sud-estul Europei în urma Memorandumului de înŃelegere (2007) 
referitor la dimensiunile sociale ale deschiderii pieŃei din sectorul energetic şi dezvoltarea unui proces 
de dialog social, inclusiv crearea forumurilor sociale şi a planurilor sociale de acŃiune care vor aborda 
efectele deschiderii pieŃei în regiune.  (Pentru informaŃii suplimentare, vizitaŃi 
http://www.epsu.org/r/239). 

Impacturi asupra 
muncitorilor 
individuali 
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Externalizare 
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Pachete 
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Acest set de instrumente se bazează atât pe munca de intervievare a partenerilor sociali din industria 
europeană a electricităŃii, dar şi pe surse secundare. Consideră următoarele domenii: dialogul social, 
anticiparea şi transparenŃa, instruirea, reinstruirea şi redistribuirea, aspectele referitoare la sănătate şi 
cele psihosociale, rolul autorităŃilor publice şi al învăŃării transfrontaliere. În continuarea fiecăruia 
există o listă de verificări care va constitui un ghid pentru utilizatori prin problemele şi capcanele 
restructurării. În timp ce problemele asociate cu restructurarea sunt ilustrate prin exemplele bunelor 
practici din interiorul şi interiorul sectorului electricităŃii din Europa, setul de instrumente asigură de 
asemenea două cazuri analizate în detaliu (Anexele 1 şi 2), dar şi un glosar şi o listă de contacte, 
precum şi informaŃii suplimentare (Anexele 3 şi 4).      
 
 
2. dialogului social 
 

 
 

 

Dialog social  
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verific ări 
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dialogului 
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Nivelul de 
implicare 

Abordare 
realistă 

Monitorizarea 
procesului 

Timp adecvat 
pentru 
reprezentanŃi 

Privatizare 

Liberalizare 

IMM-uri 

Muncitori ai 
agenŃiilor şi pe 

perioadă 
determinată 

Rezerve 
de forŃă de 

muncă 

Externalizare 



VERSIUNE PENTRU CONFERINłĂ 8 

 
2.1 De ce este important dialogul social 
Dialogul social european este o componentă centrală a Modelului social european, care are o bază 
solidă în cadrul tratatului CE (articolele 138 şi 139) şi se află în legătură cu discuŃiile, consultaŃiile, 
negocierile şi acŃiunile comune întreprinse de organizaŃiile partenerilor sociali care reprezintă cele 
două părŃi ale industriei (management şi forŃă de muncă). Procesul dialogului social a avut ca rezultat 
obŃinerea a peste 300 de texte comune de către partenerii sociali europeni.  Dialogul social european 
ar trebui să caute întotdeauna să reprezinte un supliment al practicilor naŃionale de dialog social. În 
plus faŃă de procesul de dialog dintre management şi forŃa de muncă, dialogul social reprezintă de 
asemenea mecanismul prin care partenerii sociali sprijină formularea standardelor sociale europene şi 
joacă un rol vital în administrarea Uniunii Europene. 
  
Comisia europeană a stabilit cadre specifice şi structurate pentru dezvoltarea rolului partenerilor 
sociali (ETUC, UEAPME, Business Europe şi CEEP etc.) în Europa şi, începând cu anul 1985, a 
lucrat activ cu partenerii sociali pentru a încuraja difuzarea bunelor practici într-o gamă largă de 
domenii.  Comisia europeană subliniază necesitatea dialogului social puternic şi robust, în special în 
timpul restructurării.  Aceasta pune accentul pe rolul partenerilor sociali în sensul comitetelor 
sectoriale pentru dialog şi a iniŃiativelor sectoriale şi regionale de monitorizare.  În plus, Comisia 
recunoaşte cunoştinŃele şi experienŃa partenerilor şi rolul acestora în informarea şi alertarea 
autorităŃilor la toate nivelurile.  Cercetările (MIRE) dovedesc clar că pentru muncitori, procesul 
dialogului social este adesea tot atât de important ca şi rezultatele.   
 
Cazurile de restructurare încununate de succes implică în general un parteneriat activ între 
management şi forŃa de muncă, acestea necesită un puternic dialog social. (Proiectul TRACE). 
Suplimentar faŃă de respectarea cerinŃelor legale europene şi naŃionale, există un dosar comercial 
pentru dialog social.  Consultarea forŃei de muncă poate ajuta la reducerea opoziŃiei faŃă de 
restructurarea propusă deoarece este mai posibil ca muncitorii să simtă că punctele lor de vedere şi 
interesele lor au fost ascultate şi s-a Ńinut cont de acestea.  O abordare consultativă poate de 
asemenea încuraja un proces consensual.  Această „susŃinere”, sau cel puŃin acceptare, a procesului 
de restructurare poate ajuta la reducerea oricăror discontinutăŃi pentru angajator din partea 
muncitorilor afectaŃi negativ de restructurare şi de asemenea la reasigurarea acelor muncitori care nu 
sunt direct afectaŃi în privinŃa implicării angajatorului acestora în tratarea corectă a forŃei de muncă.  
Totuşi, acest proces poate fi eficace doar dacă muncitorii cred că sindicatele lor le promovează activ 
interesele şi nu acŃionează doar ca un instrument al managementului.  Cu alte cuvinte, pentru ca 
sindicatele să reprezinte în mod eficace muncitorii în timpul restructurării, acestea trebuie să fie privite 
ca menŃinându-şi independenŃa faŃă de angajator, lucrând constructiv cu acesta. În sondajul 
experienŃelor partenerilor EURELECTRIC în privinŃa restructurării, un reprezentant al sindicatelor a 
menŃionat "înainte de luarea oricăror decizii, au loc discuŃii deschise şi sincere", sprijinind punctul de 
vedere conform căruia este posibil să se poarte discuŃii înainte de luarea deciziilor, în ciuda presiunilor 
cu care se confruntă angajatorii în timpul restructurării.    
 
Pentru angajator, un avantaj al consultării cu sindicatele asupra restructurării îl reprezintă costul.  
Angajatorii pot reduce costul consultării cu forŃa de muncă prin instituirea dialogului social cu 
sindicatele care reprezintă vocea colectivă a muncitorilor, decât să fie necesară stabilirea unui 
mecanism de consultare colectivă sau comunicarea directă şi individuală cu muncitorii.  
 
 
2.2 Cum pot fi abordate aspectele dialogului social ?   
 
2.2.1 Abordarea dialogului social 
În multe state europene există cerinŃa ca angajatorii să consulte forŃa de muncă. Cadrele şi structurile 
în scopul dialogului social între parteneri variază de la stat la stat şi adesea reflectă natura şi nivelul 
de negociere colectivă la nivel intern şi al cadrelor legale naŃionale. De exemplu, în Regatul Unit, unde 
negocierea la nivelul companiei este forma predominantă de negociere colectivă, dialogul social se 
desfăşoară la nivelul companiei.  În Germania, dialogul social se desfăşoară la nivelul industriei, 
reflectând natura negocierii colective în acea Ńară.  
 
AcŃiunea din partea partenerilor sociali trebuie să se realizeze la timp şi trebuie privită ca un proces 
continuu şi nu ca o activitate începută într-un anumit moment al crizei. La nivel local sau la cel al 
întreprinderii, companiile şi sindicatele au stabilit adesea structuri prin care se angajează în dialog 
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social. De exemplu, în compania germană RWE, angajatorul şi reprezentanŃii sindicatului "se 
angajează în dialog la intervale prestabilite prin intermediul grupului de lucru al companiei, Consiliul de 
lucru, comitetul economic al companiei şi al reprezentanŃilor pentru muncitorii cu dizabilităŃi" 
(Răspunsul la sondajul RWE).   

Dezvăluirea limitată a informaŃiilor poate acŃiona pentru a împiedica dialogul adecvat. Dezvăluirea 
informaŃiilor poate acŃiona pentru a apropia părŃile şi sprijină discuŃiile deschise şi oneste (MIRE).  
Dacă oricare dintre părŃi nu reuşeşte să dezvăluie informaŃii care ar putea promova dialogul, discuŃiile 
vor fi subminate, iar soluŃiile potenŃiale vor fi greu de găsit.  Pentru a ajuta dialogul social de calitate, în 
timpul restructurării E.On a stabilit grupuri de proiect în timpul restructurării la care au fost invitaŃi să 
participe reprezentanŃii sindicatelor, în speranŃa că va putea fi evitată confruntarea.  Această implicare 
a reprezentanŃilor angajaŃilor clădeşte încrederea şi extinde baza de cunoştinŃe a discuŃiilor.   
 
Prevederea consultării referitoare la concediere cu reprezentanŃii angajaŃilor este o caracteristică 
comună tuturor Ńărilor, totuşi acoperirea şi profunzimea consultărilor este diferită de la Ńară la Ńară. 
Totuşi, limita negocierii faŃă de restructurare poate fi discutabilă. În Suedia legea codeterminării obligă 
angajatorul să consulte sindicatele în privinŃa tuturor modificărilor importante din cadrul întreprinderii 
sau în relaŃiile de muncă; restructurarea se transformă adesea în negocieri între angajator şi sindicat, 
în numele muncitorilor pe care îi reprezintă. În FranŃa şi Belgia este normal să aibă loc consultări în 
cadrul structurilor Consiliului de întreprindere, iar în Germania, Consiliul de întreprindere are dreptul 
să negocieze, cu toate că drepturile acestora în condiŃiile legii sunt definite şi limitate. În Regatul Unit, 
contextul legal pentru restructurare necesită consultarea cu reprezentanŃii angajaŃilor, dar, în absenŃa 
recunoaşterii sindicatelor la locul de muncă, dialogul poate fi limitat. În cazul CEZ din Republica Cehă, 
sindicatele au atât "drepturi pentru discuŃii" cu privire la abordarea situaŃiei financiare a corporaŃiei şi 
informaŃii pentru predicŃia rezultatelor anuale, asupra schimbărilor organizaŃionale, instruirii şi 
reinstruirii, dar şi a salariilor. Ele au de asemenea "drepturi pentru informare" foarte extinse, care 
includ dreptul sindicatelor de a fi informate despre recrutare şi concedieri, precum şi despre impactul 
companiei asupra mediului. Acordul defineşte de asemenea „consultarea” şi stabileşte cerinŃele 
legislative ale Directivei Europene din care provin EWC-urile (Comitetele de întreprindere europene. 
 
Totuşi, simplul schimb de informaŃii între două părŃi nu constituie dialog social.  IntervenŃia timpurie, 
activă, colaborativă şi cuprinzătoare reprezintă obiectivele cheie pentru angajatori în timpul procesului 
de restructurare.  Aducerea în discuŃie a problemelor cu sindicatele poate asigura implicarea activă 
din partea forŃei de muncă într-o etapă timpurie şi critică a procesului.  Angajatorii ar trebui să 
privească procesul dialogului social ca fiind o ocazie de implicare a forŃei de muncă, aducându-şi 
cunoştinŃele şi experienŃa, conducând la discuŃii pline de înŃeles cu sindicatele asupra viitorului 
companiei.  Dialogul social nu este doar expresia punctelor de vedere ale părŃilor înglobată în cadrul 
unui forum, ci descrie o abordare cuprinzătoare, coordonată şi colaborativă asupra rezolvării 
problemelor, unde fiecare parte ascultă, respectă şi încearcă să integreze punctul de vedere al 
celeilalte părŃi.  Dintr-un punct de vedere, dialogul scoial reprezintă forma de proprietate comună 
asupra situaŃiei la locul de muncă şi asupra soluŃiilor.  Ar trebui de asemenea să asigure că tranziŃia 
dorită prin procesul de restructurare este cât mai lină posibil.   
 
Dialogul social poate necesita intervenŃia terŃelor părŃi. Când devine clar, în urma dialogului între 
angajator şi sindicate, că un număr de muncitori s-ar putea confrunta cu destituirea, autorităŃile 
publice, de exemplu implicând iniŃiativele de relocare a posturilor locale, ar trebui solicitate pentru 
participare la discuŃii.   
 
Este esenŃial pentru interacŃiunea eficace a partenerilor sociali ca ambele părŃi să întocmească planuri 
aşa încât scopurile şi obiectivele să fie clare, iar toŃi cei implicaŃi să acŃioneze spre obŃinerea unor Ńinte 
identice. Sindicatele şi angajatorii vor avea în mod normal interese diferite, dar este posibil să se 
ajungă la un acord asupra proceselor şi rezultatelor specifice, iar o planificare suficientă a acestora va 
oferi în final o şansă mai mare de succes.  Un respondent la sondaj a notat că „multe dintre 
schimbările propuse nu sunt investigate complet, iar deciziile finale care se iau ca rezultat al 
schimbării sunt diferite de cele planificate”.  Acest comentariu serveşte la ilustrarea faptului că 
angajatorii trebuie să asigure că există suficient timp pentru ca toate părŃile să poată examina 
consecinŃele potenŃiale ale modificărilor planificate de aceştia.   
 
Strategiile sindicatelor în contextul restructurării au fost caracterizate ca variind de la parteneriate 
pentru cooperare şi rezolvare negociată la rezistenŃă militantă’vii. Ele se pot deplasa între rezistenŃă şi 
rezolvare negociată pe parcursul procesului de restructurare. Ca şi în cazul managementului, pot 
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exista răspunsuri diferite la restructurare între reprezentanŃii sindicatelor la nivel local şi naŃional. 
Acest lucru poate facilita alianŃe între sindicatul local şi reprezentanŃii managementului sau poate chiar 
promova ostilităŃile la nivel local. Rolul sindicatelor la nivelurile local, regional, naŃional, sectorial şi 
european este de a facilita şi a se implica activ în dialog pentru a minimiza efectele restructurării 
asupra muncitorilor şi a proteja interesele pe termen lung ale membrilor lor.  Sindicatele îşi vor avea 
propriile structuri care sunt diferite de la regiune la regiune, de la sector la sector şi de la stat la stat.   
 
Sindicatele pot fi de asemenea proactive pentru sugerarea alternativelor asupra pierderilor locurilor de 
muncă în contextul restructurării, în general pe baza compensaŃiilor între siguranŃa ocupării forŃei de 
muncă şi durata de lucru. Cel mai limpede exemplu este acordul Volkswagen din 1993 în care 30.000 
de locuri de muncă au fost protejate printr-un acord colectiv asupra reducerilor duratei de lucru, 
implicând concesii asupra salariilorviii. 
 
2.2.2 Nivelul de implicare  
Cu toate că discuŃiile şi consultările oficiale şi neoficiale la nivel local între partenerii sociali sunt vitale, 
deciziile esenŃiale nu se realizează în general la nivel local.  Dialogul social trebuie să aibă loc la nivel 
adecvat, de obicei la cel mai înalt nivel al organizaŃiei.  Reprezentarea Consiliului de întreprindere 
european (EWC) nu implică în mod necesar reprezentarea sindicatului, cu toate acestea într-o 
perioadă în care capitalul este din ce în ce mai mult transnaŃional, EWC-urile asigură un vehicul pan-
european de coordonare" în contextul restructurăriiix.  Examinarea studiului de caz EDF arată că 
EWC-urile au fost utile pentru a permite angajaŃilor să privească în interiorul operaŃiunilor companiei 
într-un număr de state şi, prin urmare, vocea muncitorilor să se audă mai tare în întreaga companie.  
Aceasta a condus la relaŃii industriale mai bune, deoarece, prin utilizarea EWC-urilor, mai multe 
puncte de vedere ale muncitorilor sunt reprezentate, iar sindicatele pot contribui într-o mai mare 
măsură la discuŃii cu angajatorul asupra operaŃiilor companiei. EWC al EDF permite de asemenea 
deŃinerea unui rol în federaŃiile sindicatelor europene, încurajând în acest fel o abordare pan-
europeană asupra discuŃiilor şi negocierilor.     
 
2.2.3 Abordare realist ă 
În cadrul unui sondaj comun EURELECTRIC, EMCEF şi EPSU, un reprezentant al angajatorilor a 
subliniat necesitatea ca reprezentanŃii forŃei de muncă să înŃeleagă aspectul economic al procesului 
de restructurare, în sensul necesităŃii acestuia, şi a sugerat că acest lucru ar putea duce la moderarea 
solicitărilor de către sindicate, în special în cazul în care acestea nu mai sunt controlate de angajatori. 
Acesta este un comentariu util deoarece sugerează că, pentru a avea un adevărat dialog social, 
fiecare dintre părŃi trebuie să aprecieze ceea ce se poate obŃine. 
  
2.2.4 Monitorizarea şi evaluarea proceselor de restructurare 
Rolul partenerilor ar trebui să continue chiar şi după ce muncitorii au fost concediaŃi sau au părăsit 
voluntar compania. Monitorizarea procesului de restructurare şi a rezultatelor acestuia este adesea 
neglijată, dar este importantă. Acest proces va reflecta mecanismele existente atât la nivel naŃional, 
cât şi regional. În cazul companiei energetice suedeze  Vattenfall, a fost constituit un grup de referinŃă 
permanent cu reprezentare în sindicat pentru monitorizarea şi evaluarea continue ale reducerii forŃei 
de muncă în companie pe o perioadă de trei anix. Acest proces este important deoarece permite 
părŃilor să evalueze soluŃiile şi rezultatele pe termen scurt, mediu şi lung şi este deosebit de util pentru 
învăŃarea transfrontalieră (vezi Capitolul 7).      
 

2.2.5 Număr adecvat de zile de concediu pentru reprezentan Ńii sindicatului 
Pentru a da posibilitatea reprezentanŃilor sindicatelor să îşi reprezinte eficient membrii şi să se implice 
complet împreună cu angajatorul cu privire la restructurare, acestora trebuie să li se dea un număr 
adecvat de zile de concediu plătit din partea angajatorului. Fără acest lucru, reprezentanŃii sindicatelor 
nu se vor putea pregăti în mod adecvat pentru consultări şi negocieri sau nu vor putea participa 
complet la discuŃiile cu angajatorul. ReprezentanŃii sindicatului trebuie de asemenea să se întâlnească 
cu membrii sindicatului pentru a comunica propunerile managementului, afla punctele de vedere ale 
acestora şi a se consulta asupra propunerilor comune ale managementului şi sindicatului asupra 
procesului de restructurare. Managementul va trebui de asemenea să permită desfăşurarea la locul 
de muncă, în timpul de lucru a întâlnirilor sindicatului. În absenŃa acestor măsuri, consultarea 
semnificativă va eşua.  
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2.2.6 Privatizare, liberalizare şi restructurare  
Înainte de a sublinia problemele apărute atât din privatizare cât şi din liberalizare, este important să se 
facă deosebirea între cele două şi procesul de restructurare.  Restructurarea este un răspuns din 
partea companiilor către un număr de factori, inclusiv introducerea noii tehnologii, a fuziunilor şi 
achiziŃiilor.  Liberalizarea aplică presiune asupra angajatorilor care, ca rezultat, îşi pot restructura 
companiile, dar liberalizarea se datorează relaxării reglementărilor guvernamentale. Şi, cu toate că 
privatizarea şi liberalizarea sunt adesea asociate una cu cealaltă, statul poate totuşi juca un rol în 
companiile care au fost supuse liberalizării, de exemplu Vattenfall şi EDF. În timp ce privatizarea, cu 
toate că adesea este un răspuns la liberalizarea pieŃei, este procesul prin care industriile care au fost 
în trecut în proprietatea statului sunt transformate în proprietate privată.  
 
2.2.7 Privatizare 
Procesul de privatizare s-a desfăşurat într-un număr de state mai noi ale UE în ultimii zece ani şi este 
posibil să se desfăşoare în alte state în viitorul apropiat, în timp ce acestea se pregătesc pentru a fi 
admise în UE. O diferenŃă majoră între privatizare şi celelalte tipuri de restructurare este aceea că 
privatizarea are tendinŃa de a implica masiv guvernul, datorită atât interesului său ca angajator cât şi 
ca proprietar.  
 
Cercetări realizate de KPMGxi arată că, în toate Ńările Europei centrale şi de est, privatizarea a avut loc 
în diverse măsuri. Dezmembrarea anumitor sectoare din industriile electricităŃii europene, anterior 
privatizării, se desfăşoară cu diferite viteze. În timp ce un număr de Ńări şi-au dezmembrat Operatorii 
sistemului de transmisie, România şi Bulgaria sunt în curs de realizare a acestui lucru. Cu toate 
acestea, separarea şi privatizarea în sectorul generării se desfăşoară rapid.  Datorită acestui proces 
aflat în desfăşurare, ne putem aştepta la o implicare semnificativă a guvernului în următorii ani.   
 
Rapiditatea cu care Guvernul îşi privatizează sectorul electricităŃii va depinde de structura existentă a 
industriei.. De exemplu, viteza privatizării a fost cea mai ridicată în acele economii în care generarea, 
distribuŃia şi transmisia sunt deja separate.   
 
Cazul Ungariei, prezentat mai jos, este util aici deoarece demonstrează modul în care partenerii 
sociali se pot pregăti când se confruntă cu modificări enorme. 
 
Privatizarea în Ungaria  
 
În timpul pregătirilor pentru privatizare în industria maghiară de electricitate la mijlocul anilor 1990, 
sindicatele au simŃit că nu au fost consultate cu privire la posibilele schimbări.  După ameninŃarea cu 
acŃiuni în industrie şi prin implicarea organizaŃiilor internaŃionale, guvernul maghiar a fost de acord să 
asigure protecŃie pentru angajaŃi, care include utilizarea a 5% din profitul acŃiunilor pentru formarea 
unui fond pentru reinstruire şi redistribuire, pentru a finanŃa suplimente de avantaje pentru şomaj şi 
plata pensiilor anticipate şi pentru a sprijini două fonduri pentru ajutorarea sindicatelor. PărŃile au fost 
de acord ca nivelurile ocupării forŃei de muncă din companiile privatizate să fie protejate şi că vor 
exista îmbunătăŃiri salariale şi ale condiŃiilor. 
 
În mai noile state membre, ritmul privatizării a făcut dificilă începerea dialogului social cu informaŃiile 
adecvate.  În plus, suspiciunea datorată lipsei de încredere la începutul dezvoltării unei relaŃii între 
partenerii sociali poate fi o piedică pentru diseminarea informaŃiilor.  
 
Un repondent din partea sindicatelor a remarcat că adesea angajatorul dă doar perioada de aviz 
statutară pentru consultare, iar aceasta nu permite suficient timp pentru o discuŃie adecvată asupra 
problemelor.  Un altul a remarcat că uneori consultarea are loc după eveniment, lăsând angajaŃii şi 
reprezentanŃii lor fără putere şi cu sentimentul că punctele lor de vedere nu sunt relevante. 
Sindicatele, când sunt în această situaŃie, se referă la rolul lor ca simpli „pompieri” şi nu se simt în 
stare să adauge valoare procesului sau organizaŃiei.    
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2.2.8 Liberalizare 

În timp ce Regatul Unit se lupta cu liberalizarea pieŃelor sale energetice la începutul anilor '90, 
Comisia Europeană a început întocmirea planurilor pentru deschiderea pieŃelor de gaz şi electricitate 
în întreaga Europă. Directivele emise în anii 1996 şi 2003 stabilesc regulile şi programele pentru ca 
statele membre să îşi deschidă pieŃele, acoperind mai întâi utilizatorii principali şi apoi incluzând toŃi 
clienŃii direcŃi aşa încât toate pieŃele pentru vânzare cu amănuntul pentru micii utilizatori să fie 
deschise pentru competiŃie deplină până în anul 2007 (Thomas 2005).  Răspunsul din partea 
companiilor naŃionale principale de utilităŃi a fost de a începe căutarea în străinătate pentru ca acestea 
să devină jucători semnificativi la nivel multinaŃional. Acest lucru a fost privit ca o metodă de a se 
autoproteja împotriva creşterii competiŃiei şi pierderii cotei de piaŃă pentru furnizarea electricităŃii şi a 
gazului pentru uz casnic.  

Liberalizarea pieŃei europene a electricităŃii a fost confirmată de Directivele europene (subliniat 
anterior în setul de instrumente).  Adoptarea acestor Directive a fost percepută de mulŃi ca un 
precursor al scăderii preŃurilor la energie, ceea ce ar duce la investiŃii în locuri de muncă şi noi 
tehnologii din partea sectoarelor care se bazează pe electricitate.  Pe de altă parte, sindicatele s-au 
temut că liberalizarea şi privatizarea vor conduce la pierderea locurilor de muncă şi înrăutăŃirea 
termenilor şi condiŃiilor datorită reducerii acoperirii negocierii colective. 
 
În timp ce studiul ECOTEC din anul 2001 a ilustrat faptul că multe companii au fost supuse 
restructurării în mod responsabil din punct de vedere social, nu există dubii asupra faptului că 
liberalizarea a introdus un număr de dificultăŃi cu care au trebuit să se confrunte angajatorii şi forŃa de 
muncăxii.  
 
2.2.9 IMM-urile 
Unul dintre punctele tari ale modelului existent al dialogului social la nivelul UE se referă la 
subreprezentarea IMM-urilor în comparaŃie cu contribuŃia acestora la ocuparea forŃei de muncă şi 
dezvoltarea economică în UE (BERR, guvernul Marii Britanii).  IMM-urile (definite de Eurostat ca 
având mai puŃin de 250 de angajaŃi) joacă un rol esenŃial în crearea locurilor de muncă şi sunt adesea 
trecute cu vederea datorită dimensiunii acestora.  Pentru a le sublinia importanŃa, există aproximativ 
18.000 de întreprinderi implicate în producerea electricităŃii, a gazului şi a apei în întreaga Europă, 
având mai mult de 210.000 muncitori.  În plus, IMM-urile constituie aproximativ 25 de procente din 
ocuparea forŃei de muncă din UE în industriile electricităŃii, gazului şi apei (Eurostat).   
 
S-a instituit ca mod de apelare a restructurării IMM-urilor "restructurarea în linişte" doar pentru că, în 
ciuda faptului că acestei companii constituie 99 de procente din totalul companiilor din Europa, s-au 
auzit foarte puŃine lucruri despre restructurarea IMM-urilor.  Acest lucru se datorează lipsei interesului 
în presă şi a unei credinŃe greşite conform căreia impulsul asupra efectului este mic în întreaga 
economie, ca urmare a restructurării majore sau a închiderii complete a unei IMM. Şi totuşi, pentru 
aceste companii care au cele mai puŃine resurse este mai puŃin posibil să aibă structuri reprezentative 
la nivelul locului de muncă şi vor considera că restructurarea este mai dificil de gestionat. Din punctul 
de vedere al muncitorului, este posibil să obŃină mai puŃin ajutor şi sprijin din partea unei IMM decât 
din partea unei companii mari, iar aceasta subliniază nevoia îmbunătăŃirii contactului direct între 
sindicate şi angajatorii IMM (ConferinŃa UEAPME, Lisabona 2007).    
 
Studiul de caz asupra restructurării industriei textile din regiunea Tarn, de mai jos, ilustrează 
posibilităŃile de promovare a dialogului social şi reprezentarea în cadrul IMM-urilor la nivel regional în 
contextul restructurării. 
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IMM-urile din Fran Ńa 
 
În regiunea Tarn din FranŃa, modificările aduse legislaŃiei la nivel naŃional au declanşat dialogul social.  
Economia regiunii este dominată de mici companii meşteşugăreşti, majoritatea cu mai puŃin de cinci 
angajaŃi care lucrează în întreprinderi fără Consilii de întreprindere sau alte organizaŃii reprezentative, 
cu prezenŃă limitată a sindicatelor şi dialog social neoficial adesea marcat de neîncredere.  Pentru 
implementarea reducerii timpului de lucru, introdusă de Actul Aubry 1998, a fost necesară săptămâna 
de lucru de 35 de ore începând cu 1  ianuarie 2002 pentru companiile cu mai puŃin de 20 de angajaŃi.  
 
Aceasta a dus la formarea unui parteneriat între angajatori şi sindicate, deoarece companiile 
meşteşugăreşti se temeau că se vor confrunta cu probleme legate de recrutare şi retenŃie a forŃei de 
muncă în cazul în care companiile mai mari puteau oferi drepturi şi termeni de ocupare a forŃei de 
muncă mai atractivi. OrganizaŃiile angajatorilor din regiune au abordat CFDT pentru a propune un 
acord intersectorial asupra reducerii timpului de lucru şi CFDT, pe baza faptului că acesta aborda 
drepturile sociale ale angajaŃilor şi condiŃiile de lucru şi dezvolta o structură permanentă, un comitet 
comun local care implica alte sindicate reprezentative.   
 
Acordul ulterior (semnat în ianuarie 1999) a stabilit un forum pentru dialog social în regiune, care a 
încheiat un număr de acorduri asupra timpului de lucru, drepturilor angajaŃilor, sănătăŃoo şi securităŃii 
şi soluŃionării disputelor.  Acesta a creat dialogul social între IMM-urile din regiune, dând posibilitatea 
angajatorilor să lucreze împreună pentru a le asigura supravieŃuirea şi noile drepturi pentru muncitori 
într-o zonă supusă restructurării industriale din care ei fuseseră anterior excluşi.   
 
 
2.2.10 Personal al agen Ńiilor şi personal cu contract de munc ă pe perioad ă determinat ă 
Reprezentarea agenŃiei sau a muncitorilor cu contract de muncă pe perioadă determinată este din ce 
în ce mai mult o problemă pentru partenerii sociali şi a devenit o preblemă importantă în timpul 
restructurării. Această problemă are chiar o mai mare rezonanŃă în cazul sindicatelor din acele state 
membre în care există adesea un deficit al legislaŃiei referitoare la ocuparea forŃei de muncă pentru 
protejarea acestui grup de muncitori. 
 
Personalul agenŃiilor este adesea primul afectat de restructurare, dar nu este adesea reprezentat de 
sindicate şi în general a fost exclus atât din reprezentarea individuală şi din cea colectivă şi 
participarea la dialogul social.  Cu toate acestea, se pot întreprinde paşi pozitivi pentru reducerea 
vulnerabilităŃii acestor muncitori în timpul restructurării, permiŃând totuşi flexibilitatea numerică şi 
funcŃională dorită de angajatori, iar acest lucru este ilustrat în studiul de caz comparativ de mai jos, din 
Regatul Unit. 
 
Personalul agen Ńiilor la BT din Regatul Unit  
 
La BT, utilizarea pe scară largă a personalului agenŃiilor a permis susŃinerea implicării fără concedieri 
obligatorii pentru muncitorii cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Sindicatul a făcut 
presiuni ca personalul agenŃiilor să fie transformat în angajaŃi BT cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată.  Dar compania a opus rezistenŃă deoarece dorea să beneficieze de flexibilitate pentru 
concedierea personalului în timpul scăderii volumului de muncă. 
 
În absenŃa legislaŃiei naŃionale favorabile, sindicatele au negociat un acord cu compania, care 
acoperea sectorul de vânzări cu amănuntul, stabilind un raport fix între numărul angajaŃilor cu contract 
pe perioadă nedeterminată şi personalul agenŃiilor (90 de procente), garantând că nicio persoană nu 
va fi angajată cu contract prin agenŃie pentru mai mult de 12 luni, după care este obligatorie angajarea 
cu contract pe perioadă nedeterminată.  În Regatul Unit, contextul acestui acord este novator.  
 
2.2.11 Rezerve de for Ńă de munc ă  
O altă abordare novatoare pentru sprijinirea restructurării este prin utilizarea „rezervelor de forŃă de 
muncă”.  În cadrul acestei iniŃiative, fiecare IMM îşi pune la dispoziŃie resursele, protejând în acelaşi 
timp personalul agenŃiei care este în mod deosebit vulnerabil la schimbare.  Studiul de caz ilustrează 
de asemenea modul în care sindicatele, dacă sunt implicate în discuŃii într-o etapă timpurie, pot sprijini 
şi face publică orice iniŃiativă.  
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Rezervele de for Ńă de munc ă şi IMM-urile în Germania  
 
Această iniŃiativă din Braunschweig a dezvoltat un acord colectiv care asigură transferul personalului 
între unsprezece IMM-uri din regiune.  Această rezervă de forŃă de muncă a permis companiilor să îşi 
crească flexibilitatea şi să facă faŃă fluctuaŃiilor structurale ale comenzilor, evitând concedierile şi 
angajarea personalului pe termen scurt.   
 
Sindicatul IG Metal a jucat iniŃial un rol cheie în promovarea rezervelor de forŃă de muncă, potolind în 
special temerea că abordarea era similară celei care utiliza personalul agenŃiilor.  Un acord colectiv a 
stabilit principiile modelului şi baza legală pentru schimbul de personal între companii; permiŃând 
dreptul de codeterminare pentru consiliul întreprinderii şi jucând un rol important în câştigarea 
sprijinului angajaŃilor şi încurajarea acestora să participe la rezerva de forŃă de muncă.  Atribuirea este 
pur voluntară, iar angajaŃii atribuiŃi temporar sunt plătiŃi la acelaşi nivel de către angajatorul lor 
permanent.  Deoarece proiectul este finanŃat prin cotizaŃii de membru şi este non-profit, salariile 
personalului sunt mai mici decât cele în cazul utilizării personalului agenŃiilor, se consideră de 
asemenea că, în comparaŃie cu personalul agenŃiilor, calitatea muncii este superioară, datorită 
transferului regulat de personal (MIRE).      
 
2.2.12 Externalizarea 
Externalizarea a devenit o formă obişnuită şi răspândită de restructurare pe scară largă în virtual toate 
sectoarele economiei şi în majoritatea Ńărilor din Europa. În acest caz, un serviciu anterior realizat pe 
plan intern de către muncitorii angajaŃi direct este transferat către o organizaŃie externă. Serviciile de 
curăŃenie, catering şi securitate erau tipuri de servicii supuse iniŃial externalizării, dar acum procesul 
se aplică activităŃilor de afaceri principale, în sectorul energetic acestea includ întreŃinerea reŃelei, 
citirea contorilor, tehnologia informaŃiei, centre de apelare, facturare, instruire, contabilitate şi 
transport. 
 
În timp ce procesul poate implica utilizarea contractorilor externi, în cazul funcŃionării centrelor de 
apelare sau al „birourilor din spatele ghişeului” (externalizare offshore), de obicei serviciul va fi 
externalizat către o altă companie care acŃionează local, cu toate că acest lucru ar putea, desigur, fi 
parte dintr-o firmă internaŃională mai mare. 
  
Motivele din spatele externalizării pot fi variate şi pot fi în legătură cu necesitatea de a beneficia de 
aptitudinile, experienŃa şi resursele care nu pot fi asigurate intern. Este de asemenea posibil ca 
economiile de scară să fie disponibile pentru compania care furnizează serviciul, ceea ce ar putea 
însemna că servicii de aceeaşi calitate pot fi furnizate la un cost mai redus. Totuşi, poate fi pur şi 
simplu cazul unei companii care doreşte să reducă costurile utilizând o firmă de externalizare care are 
costuri cu forŃa de muncă mai mici. 
 
Problema cheie este ca partenerii sociali să aibă ocazia de a discuta aceste întrebări aşa încât 
angajatorii să îşi poată stabili strategia de externalizare, iar sindicatele să poată răspunde, având 
ocazia de a furniza soluŃii alternative dacă angajatorii doresc economisirea eficienŃei. Un sondaj EPSU 
desfăşurat în 2005 a constatat că în 24 din 25 de cazuri de externalizare în sectorul utilităŃilor a existat 
un proces de informare şi consultare asupra schimbării. 
 
Chiar şi consultanŃii internaŃionali angajaŃi pentru a administra externalizarea sunt de acord că 
procesul nu se desfăşoară întotdeauna lin. Un raport din anul 2005 al Deloitte precizează: 
„Externalizarea este un proces extraordinar de complex, iar avantajele anticipate adesea nu se 
materializează.” OrganizaŃiile ar trebui să „evite externalizarea atunci când aceasta se bazează doar 
pe economiile de costuri.” 
 
Alte sondaje realizate de către consultanŃi au confirmat că externalizarea nu a generat întotdeauna 
economiile sau serviciile îmbunătăŃite la care se aşteptau angajatorii1. Unii consultanŃi şi unele 

                                                           
1 Solicitarea unei schimbări pe piaŃa externalizării, Deloitte, aprilie 2005; Barometrul externalizării, Dun 
& Bradstreet, 2003; Externalizarea: Schimbarea mentalităŃii, PA Consulting, 2003; Studiul anual cu 
privire la externalizarea în domeniul TI, Diamond Management, 2002 
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publicaŃii de afaceri au întocmit proiecte de ghiduri pentru modul de planificare şi implementare a 
externalizării.  
 
Ernst & Young, una dintre cele mai importante firme de contabilitate şi consultanŃă în management, 
subliniază unele dintre elementele cheie ale unui proiect de externalizare încununat de succes, 
inclusiv nevoia de „a stabili obiective şi Ńinte măsurabile” şi de „a urmări şi măsura continuu 
performanŃa şi a asigura feedback.” 
 
Mercer Management Consulting2 a întocmit o listă de verificare pentru manageri, care subliniază 
punctele cheie de care ar trebui să Ńină cont organizaŃiile atunci când planifică externalizarea. Lista 
include unele puncte esenŃiale, care sunt importante şi pentru sindicate, de exemplu despre nevoia de 
„a lua o decizie în privinŃa externalizării pe baza Ńintelor strategice, nu doar sub forma unei acŃiuni 
tactice de urgenŃă”. Aceasta recunoaşte de asemenea că, deoarece lucrurile pot merge prost, 
managerii trebuie să: „proiecteze o strategie de ieşire, să se pregătească să supravieŃuiască în cazul 
unei terminări a contractului, când ar putea fi necesar ca operaŃiunile să fie transferate unui alt furnizor 
sau readuse pentru realizare internă”.  
 
Studiile subliniază necesitatea planificării detaliate în fiecare etapă.  O listă de verificare orientată doar 
asupra implicaŃiei pe care o au resursele umane identifică mai mult de 60 de paşi pentru planificarea, 
realizarea şi analiza oricărui proces de externalizare.  
 
Un analist în domeniul afacerilor subliniază necesitarea planificării clare: „Decizia de externalizare a 
unei funcŃii ar trebui tratată ca decizie de afaceri fundamentală, ceea ce necesită un plan solid şi un 
studiu economic asociat.” Totuşi, acesta recunoaşte că nu este vorba doar de aspectul legat de 
afaceri: „Suplimentar faŃă de costuri, alte consideraŃii care ar trebui abordate de asemenea în planul 
de afaceri includ: impactul pe care externalizarea unei anumite funcŃii de afaceri o poate avea asupra 
serviciilor pentru client, impactul pe care îl poate avea asupra comunităŃii în care îşi desfăşoară 
activitatea compania, impactul asupra avantajelor asupra angajaŃilor după implementarea planului de 
externalizare, dar şi posibilele consecinŃe politice ale reducerii numărului de angajaŃi.”3 Acesta susŃine 
de asemenea că „Niciun efort de externalizare nu poate avea succes fără sprijinul complet al 
angajaŃilor afectaŃi.” 
 
Sindicatele sunt de acord cu ideea avansată de către Mercer Consulting, conform căreia managerii 
trebuie să: „comunice complet cu angajaŃii actuali”, cu toate că ei vor adăuga „comunicarea trebuie să 
se facă mai mult cu privire la consultarea şi negocierea cu reprezentanŃii sindicatului/ai angajaŃilor 
decât doar să menŃină informaŃi angajaŃii individuali.” 
 
Cel mai controversat aspect al unui nivel ridicat de externalizare îl reprezintă impactul asupra locurilor 
de muncă şi al condiŃiilor de ocupare a forŃei de muncă. Riscul pentru angajaŃii afectaŃi este ca aceştia 
să fie transferaŃi către o companie cu salarii mai mici şi cu condiŃii de ocupare a forŃei de muncă mai 
puŃin favorabile. În timp ce legislaŃia naŃională care implementează Directiva drepturilor obŃinute poate 
permite o anumită protecŃie temporară, pe termen lung angajaŃii pot pierde, în timp ce nou-angajaŃii 
care lucrează cu contract pot fi recrutaŃi cu salarii mai mici şi în condiŃii mai puŃin favorabile, creând 
astfel forŃa de muncă cu două niveluri. 
 
În mod ideal, consultările dintre partenerii sociali ar trebui să reducă aceste efecte cât mai mult posibil 
şi, cu toate că următoarele două cazuri se referă mai curând la subcontractare, decât la externalizare, 
acestea reprezintă exemple utile ale modului în care angajatorii şi sindicatele pot minimiza potenŃialele 
efecte negative în privinŃa termenilor şi condiŃiilor.  Un acord din sectorul norvegian al electricităŃii, de 
exemplu, acordă sindicatelor dreptul la informaŃie asupra viitoarelor companii de subcontractare şi 
asupra salariilor şi condiŃiilor cu care se vor confrunta angajaŃii transferaŃi.  O altă politică, din cadrul 
EDF, prezintă câŃiva factori care trebuie investigaŃi pentru a asigura respectarea anumitor standarde 
de responsabilitate socială de către companiile de subcontractare.   
 

                                                           
2 Harvard Management Update, 1995  
3 Zhu, Z., K. Hsu and J. Lillie, “Externalizarea – o mişcare strategică: procesul şi ingredientele 
succesului", Management Decision, 39/5 [2001] 373-378 
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Combinarea unora dintre principalele sfaturi din informările managementului şi problemele cheie ale 
sindicatului generează următoarea listă de verificări pentru externalizare: 
 
În cadrul sublinierii unei strategii de externalizare există competenŃe principale care nu ar trebui 
externalizate? 
 
Cum se pliază o anumită externalizare pe strategia de externalizare a companiei? Scopul este de a 
profita de calificările şi experienŃa din exteriorul companiei iniŃiale sau de a se concentra asupra 
competenŃelor principale, de exemplu? 
 
Externalizarea propusă se referă la creşterea productivităŃii? În acest caz, au existat discuŃii la nivel 
intern, precum şi consultări între angajaŃi şi sindicate cu privire la reforme şi restructurare alternativă 
care ar putea genera acelaşi rezultat?   
 
Atât pentru eficacitatea afacerii cât şi pentru drepturile sindicatelor, angajaŃii şi sindicatele trebuie 
înştiinŃaŃi în avans asupra planurilor de externalizare şi au nevoie şi de un program clar asupra 
modului de desfăşurare a procesului.  
 
PotenŃialii participanŃi la licitaŃie trebuie evaluaŃi din punctul de vedere al CSR.  
 
Studiile au subliniat riscurile pe care le implică externalizarea.  Contractul a precizat clar procesul de 
stabilire a indicatorilor de măsurare a performanŃei şi procesul de monitorizare a acestora?  
 
Contractul de externalizare conŃine vreo clauză socială în cazul eşecului? 
 
În cazul unui proces de externalizare planificat, ar trebui să existe implicarea adecvată a sindicatelor 
la nivelurile corecte în privinŃa posibilului impact social al externalizării, acolo unde este posibil, 
anticiparea şi gestionarea potenŃialelor probleme, inclusiv în timpul etapei pregătitoare.   
 
S-a Ńinut cont de aspecte cum ar fi măsurile redundante şi de modul în care să se împiedice acestea, 
cum ar fi redistribuirea, instruirea şi transferurile?   
 
Pe măsură ce sunt preluaŃi noi contractori pentru a furniza serviciile care erau anterior realizate pe 
plan intern, se pot introduce aspecte complexe în ceea ce priveşte responsabilităŃile în domeniul 
sănătăŃii şi securităŃii. Ar trebui stabilite acorduri clare pentru monitorizarea standarelor în domeniul 
sănătăŃii şi securităŃii companiei care furnizează serviciile externalizate. 

 
2.2.12.1 Instruire 
Când companiile externalizează sau subcontractează munca spre o altă firmă, de obicei aleg cel mai 
ieftin ofertant.  Există dovezi care sugerează că bugetele pentru instruire reprezintă unul dintre primele 
domenii în care se efectuează reduceri atunci când firmele îşi reduc cheltuielile de regie, astfel firmele 
considerând că contractele externalizate necesită un program de instruire mai redus.  Problema este 
complicată în continuare de faptul că, deoarece acordul de externalizare este pe termen scurt, noul 
angajator nu este stimulat să instruiască şi să păstreze forŃă de muncă calificată (Strategii de afaceri 
2002). 
 
2.2.12.2 Condi Ńii de ocupare a for Ńei de munc ă 
Cu toate că muncitorii europeni sunt oarecum protejaŃi prin Directiva drepturilor obŃinute, atunci când 
urmează o companie care a fost externalizată, această protecŃie nu este permanentă şi, aşa cum 
arăta un studiu realizat de ECOTEC în anul 2001, "contractarea pe termen lung a condus adesea la 
deteriorarea ocupării forŃei de muncă, a salariilor sau a posibilităŃilor de promovare, deoarece noile 
companii adesea ieşeau din acordurile de negociere colectivă care acopereau muncitorii din sector".  
În Regatul Unit a existat o creştere, ca rezultat direct al externalizării, a numărului de companii care 
utilizează „forŃă de muncă cu două niveluri" în locurile în care rămâne un nucleu de angajaŃi în 
condiŃiile vechilor şi mai bunelor termene şi condiŃii şi o forŃă de muncă mai nouă, angajată din 
momentul externalizării, cu salarii şi în condiŃii inferioare. 
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2.2.12.3 Calitatea serviciilor 
Există dovada înrăutăŃirii calităŃii serviciilor datorită externalizării.  Astfel, observaŃiile relaizate de 
ECOTEC în anul 2001 au sugerat că externalizarea centrelor de apelare a avut în general ca rezultat 
un serviciu inferior faŃă de cel anterior, iar acest lucru se datorează lipsei de cunoştinŃe din interior a 
contractorilor.    
 
2.2.12.4 Responsabilitatea şi responsabilitatea asupra serviciilor 
Acest aspect se referă de obicei la externalizarea activităŃilor de întreŃinere din cadrul sectorului 
electricităŃii.  Aici, dificultatea constă în aceea că, după liberalizare, compania de distribuŃie este 
separată de compania iniŃială, iar noua companie poate avea priorităŃi diferite şi propriul său program 
comercial (PSIRU 2003).  Aşa cum arată studiul realizat de Steve Thomas de la PSIRU, 
subcontractarea poate înrăutăŃi situaŃia.  Această problemă a apărut în industria feroviară a Marii 
Britanii după accidentul fatal care a avut loc la Potters Bar în anul 2002. A durat mai bine de un an 
până când agenŃia guvernamentală responsabilă cu supravegherea reŃelei feroviare a stabilit 
responsabilitatea pentru accident.   
 
Per total, un raport realizate de PSIRU în anul 2003 demonstrează că externalizarea în sectorul 
electricităŃii riscă să aducă aspecte negative ale externalizării, aşa cum s-a menŃionat mai sus, fără 
niciunul dintre aspectele pozitive.  Raportul face referire la compania Sydkraft care a recunoscut "că 
externalizarea centrelor de apelare a trebuit să fie abandonată şi reluate serviciile interne, ca un 
avertisment important". Externalizarea este astfel o problemă fundamentală în contextul subiectului 
restructurării.    
 
2.2.13 Folosirea companiilor off shore 
Folosirea companiilor off shore este o formă de externalizare care are loc când o companie caută 
relocarea muncii în altă Ńară, de obicei pentru a reduce costurile.  Umrătoarele studii de caz ajută la 
sublinerea unora dintre aspecte.    
 
Folosirea companiilor off shore în sectorul bancar din Regatul Unit  
 
Studiul de caz al unei bănci din Regatul Unit a implicat închiderea unui centru de apelare din nord-
estul Angliei şi relocarea muncii în India. AsociaŃia personalului care nu face parte din sindicat a 
desfăşurat o campanie pe baza menŃinerii locurilor de muncă britanice pentru muncitorii britanici, dar 
acest răspuns naŃionalist a fost criticat de sindicat.  Acordul de restructurare la care au ajuns 
compania şi sindicatul a acoperit problemele referitoare la practicile etice de afaceri şi recomandările 
OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii asupra drepturilor reprezentării personalului în activităŃile 
externalizate, împreună cu implicarea de a permite unei mici echipe de personal al sindicatului să fie 
însoŃită într-o vizită singulară în oricare dintre Ńările offshore pentru a constata modul de desfăşurare a 
activităŃilor.   
 
Folosirea companiilor off shore în industria teleco munica Ńiilor din Regatul Unit  
 
În cazul companiei de telecomunicaŃii din Regatul Unit, BT, compania a relocat serviciile pentru clienŃi 
în două centre de apelare din India, o mişcare căreia i s-a opus sindicatul din inginerie. Ca răspuns, 
compania a semnat un „acord reper” cu sindicatul care acoperea centrele de apelare şi asigura că 
funcŃiile de bază ale serviciilor pentru clienŃi, cum ar fi vânzările, service-ul, facturarea şi lucrările de 
reparaŃii continuă să fie realizate în Regatul Unit şi definind acele funcŃii pe care compania le poate 
externaliza la distanŃă. Acordul creşte proporŃia de locuri de muncă ocupate de angajaŃii cu contract 
de muncă pe perioadă nedeterminată din BT din Regatul Unit şi s-a reînnoit implicarea pentru 
stabilirea şi menŃinerea standardelor ridicate în cadrul operaŃiunilor noastre din India şi căutarea 
bunelor practici în relaŃiile angajaŃilor’. 
 
2.3 Dialog social: un rezumat 
Ideea dialogului social ia naştere din Modelul Social European şi se află în legătură cu modul în care 
partenerii sociali, de obicei managementul şi sindicatele, ar trebui să coopereze, în special în timpul 
proceselor de restructurare. În cazul în care impactul schimbării va fi mare într-o anumită zonă locală, 
terŃele părŃi cum ar fi autorităŃile publice pot fi de asemenea implicate. În timp ce există cadre 
naŃionale individuale, dar şi europene care acoperă aceste interacŃiuni, există de asemenea un 
puternic dosar social pentru asigurarea eficacităŃii acestora deoarece cooperarea între partenerii 
sociali va avea tendinŃa de a minimiza întreruperile costisitoare în timpul schimbării.  
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Pentru ca dialogul social să fie eficace, acesta trebuie să se desfăşoare la timp, să fie activ, 
colaborativ şi, prin intermediul sindicatelor, să angajaze complet forŃa de muncă ce va fi afectată de 
restructurare. Ar trebui întreprins la nivelurile organizaŃionale adecvat, de la cele locale la cele 
europene. Dialogul social trebuie să se bazeze pe o înŃelegere realistă a poziŃiilor ambilor parteneri, 
care poate implica aprecierea cinstită a impactului economic al proceselor, cum ar fi liberalizarea şi 
privatizarea. Ar trebui să fie de asemenea o activitate monitorizată şi evaluată continuu. Pentru ca 
dialogul social să fie eficace, reprezentantul sindicatului ar trebui să beneficieze de timpul şi resursele 
adecvate pentru implicarea completă a forŃei de muncă în impactul restructurării. 
 
Dialogul social este deosebit de important pentru IMM-uri, activităŃile de externalizare şi acolo unde 
este implicat un număr semnificativ de personal al agenŃiilor şi muncitori cu contract pe perioadă 
determinată. Acesta poate de asemenea ajuta la stabilirea noilor răspunsuri la restructurarea 
sectorială, cum ar fi rezervele de forŃă de muncă.   
 
 
2.4 Lista de verific ări pentru dialogul social 
 
 

• ToŃi managerii sunt conştienŃi de existenŃa prevederilor legale privind consultarea între 
angajaŃi şi reprezentanŃii angajaŃilor în privinŃa restructurării? 

BifaŃi □ 
 

• Originile principalelor motoare ale schimbării organizaŃionale sunt clar exprimate şi înŃelese de 
către partenerii sociali, de ex. privatizarea, liberalizarea, schimbarea tehnologiei, fuziuni şi 
preluări etc.?  

BifaŃi □ 
 

• A fost prevăzut procesul dialogului social în privinŃa restructurării şi s-a ajuns la un acord între 
parteneri anterior discuŃiilor? 

BifaŃi □ 
 
• Managerii au fost instruiŃi pentru a se confrunta cu procesul de restructurare? 

BifaŃi □ 
 
• A existat o instruire comună a partenerilor sociali pentru a face faŃă procesului de 

restructurare? 

BifaŃi □ 
 

• Sunt stabilite structuri pentru dialog social la diferite niveluri ale organizaŃiei, de ex. Consiliile 
europene de întreprindere, consiliile naŃionale de întreprindere, comitetul economic al 
companiei etc. şi sunt acestea adecvate pentru consultare în privinŃa restructurării? 

BifaŃi □ 
 

• Există prevederi şi mecanisme pentru reprezentarea angajaŃilor la toate nivelurile organizaŃiei 
în privinŃa restructurării? 

BifaŃi □ 
 

• ReprezentanŃii angajatorilor şi ai angajaŃilor au fost de acord cu drepturi de informare şi/sau 
discuŃie referitoare la schimbarea organizaŃională propusă? 

BifaŃi □ 
 

• Partenerii sociali au stabilit un forum dedicat şi continuu în care procesul de restructurare 
poate fi discutat, planificat, implementat şi/sau evaluat, de ex. o unitate sau echipă de 
restructurare? 

BifaŃi □ 
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• Există terŃe părŃi care ar putea fi implicate sau ar trebui implicate în procesul dialogului social, 
de ex. autorităŃi locale, regionale sau naŃionale? 

BifaŃi □ 
 

• Sindicatele au avut ocazia de a sugera alternative la restructurare sau la concedierile din 
procesul de restructurare? 

BifaŃi □ 
 

• Partenerii sociali privesc realist poziŃiile pe care le adoptă în timpul dialogului social, de ex. 
există aspecte care nu pot fi controlate de cadrul dialogului oricăruia dintre parteneri?  

BifaŃi □ 
 

• Au fost constituite structuri aşa încât procesul de restructurare să poată fi monitorizat şi 
evaluat de către partenerii sociali, de ex. există "un grup de referinŃă permanent" (Vattenfall, 
vezi anexa)? 

BifaŃi □ 
 

• ReprezentanŃii angajaŃilor au suficient timp în afara locului de muncă pentru pregătirea 
dialogului social şi consultarea cu cei pe care îi reprezintă? 

BifaŃi □ 
 

• Schimbarea organizaŃională va afecta personalul agenŃiilor sau muncitorii cu contract pe 
perioadă determinată, iar aceştia sunt reprezentaŃi adecvat în cadrul procesului? 

BifaŃi □ 
 

• Partenerii sociali au Ńinut cont de o gamă de posibilităŃi, cum ar fi crearea rezervelor de forŃă 
de muncă, pentru a reduce efectele posibile asupra ocupării forŃei de muncă în timpul 
schimbării organizaŃionale şi după aceasta? 

BifaŃi □ 
 

• Partenerii sociali au Ńinut cont de efectele externalizării activităŃilor secundare ale companiei în 
timpul schimbării organizaŃionale? 

BifaŃi □ 
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3. Anticipare şi transparen Ńă 
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3.1 De ce anticiparea şi transparen Ńa sunt importante 
Anticiparea, prevederea timpurie a informaŃiei şi transparenŃa, sunt necesare pentru crearea încrederii 
ca bază pentru consultare. Există dovezi care arată că este mai posibilă supravieŃuirea şi susŃinerea 
ocupării forŃei de muncă din partea companiilor care se pot adapta la un mediu aflat în schimbarexiiiUn 
număr de companii se implică acum în restructurare organizaŃională. în special în sectoarele care se 
confruntă cu schimbarea tehnologică şi competiŃia. O abordare strategică poate permite companiilor 
să abordeze capacitatea de ocupare a forŃei de muncă pe termen mai lung a muncitorilor înainte ca 
restructurarea să forŃeze acest aspect, asumându-şi responsabilitatea pentru pregătirea muncitorilor la 
schimbarea cerinŃelor privind calificarea şi a celor tehnologice. Aceasta poate facilita redistribuirea 
personalului ca răspuns la necesităŃile calificărilor planificate şi prevenirea concedierilor obligatorii. 
Prin urmare, dialogul social nu este o reacŃie de criză la provocările pe termen scurt ale restructurării, 
ci este parte a unui dialog mai larg între partenerii sociali care recunoaşte schimbarea ca fiind parte 
esenŃială a vieŃii organizaŃionale şi abordează aspecte strategice, cum ar fi capacitatea de ocupare a 
forŃei de muncă.   

 
În Regatul Unit au existat cazuri în care reducerea locurilor de muncă a fost anunŃată la bursă, iar 
muncitorii au primit informaŃii din ziare, implicarea sindicatului a avut loc ulterior punctului de luare a 
deciziilor. Este logic că, dacă discuŃiile asupra restructurării au loc suficient de devreme, spaŃiul de 
manevră între părŃi se îmbunătăŃeşte semnificativ.     
 
Prin anticiparea şi înŃelegerea tendinŃelor şi schimbărilor industriale şi economice pe scară largă, 
creşte capacitatea partenerilor sociali de a influenŃa posibilele rezultate şi, astfel, aceştia se pot 
adapta la nivel organizaŃional.   Anticiparea de către ambele părŃi face posibilă dezvoltarea capacităŃii 
acestora de a răspunde la provocări şi a le face faŃă într-un mod mai eficace. Indivizii, ca şi 
organizaŃiile, reacŃionează cel mai bine la schimbare când este planificată şi există acorduri pentru a 
reacŃiona la aceasta.  Managementul schimbării poate, pe termen lung, îmbunătăŃi avantajul 
competitiv al organizaŃiei şi profitabilitatea cu costuri sociale minime.   
 
Anticiparea corectă acordă părŃilor timpul necesar colectării informaŃiilor şi analizei şi reflectării. 
Aceasta asigură de asemenea ocazia de a formula răspunsuri mai imaginative şi creative la 
provocările pe care le prezintă schimbarea şi de asemenea la impactul social al restructurării 
economice. Aceste răspunsuri pot varia de la inovaŃii aduse procesului şi produsului la diverse tipare 
de muncă sau reinstruire.  Acest tip de abordare caută să echilibreze aspectele economice, sociale şi 
de mediu din cadrul procesului de restructurare. 
 
 
3.2 Tranzi Ńia la economia cu emisii sc ăzute de dioxid de carbon: un caz particular pentru 
anticipare 
Reprezentând 24 de procente din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din 15 state membre ale 
UExiv fără îndoială că industria europeană de electricitate va fi afectată în mod disproporŃionat de 
reducerile propuse ale emisiilor de CO2 şi acest lucru, la rândul său, va avea un impact serios asupra 
ocupării forŃei de muncă atât în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă, cât şi funcŃiile.  O dată 
cu dezvoltarea diverselor tipuri de energie regenerabilă, partenerii sociali vor trebui să se gândească 
la moduri de a asigura tranziŃia lină de la industria prezentului la tipul solicitat de consumatori în anii 
care vor urma.     
 
Un studiu a sugerat că doar în Germania, locurile de muncă pierdute ar putea totaliza 17.000, iar 
acesta este rezultatul reducerii cererii de energie cu numai 10 procentexv. În plus faŃă de potenŃiala 
pierdere a locurilor de muncă apare „factorul de substituŃie”, care reprezintă posibilitatea ca un loc de 
muncă din industria de electricitate emergentă să fie ocupat de către o persoană instruită în sectorul 
de electricitate curent.   
 
Cercetările realizate de ETUCxvi sugerează că în Uniunea Europeană măsurile de reducere a emisiilor 
de CO2 în UE cu 40% până în anul 2030 probabil nu vor avea un impact net negativ asupra ocupării 
forŃei de muncă, ci mai curând unul uşor pozitiv.  În plus, cercetarea continuă, precizând că politicile 
care urmăreau reducerea impactului încălzirii globale vor schimba substanŃial cererea şi oferta de 
locuri de muncă şi calificări din cadrul sectorului energetic.  În mod hotărâtor, în toate sectoarele, 
locurile de muncă vor fi create în acele companii care se adaptează şi profită de oportunităŃile create 
de politicile climatice, iar locurile de muncă vor fi pierdute în companiile care nu fac acest lucru.  
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Totuşi, pierderile şi câştigurile de locuri de muncă nu vor fi distribuite uniform în toate sectoarele.  De 
exemplu, tehnologia de capturare a bioxidului de carbon, dacă este introdusă în centralele electrice pe 
bază de cărbune, ar putea creşte numărul locurilor de muncă în aceste locaŃii.  Dimpotrivă, creşterea, 
de exemplu, a capacităŃii de producŃie a energiei nucleare ar putea însemna câştiguri în ocuparea 
forŃei de muncă pentru cei aflaŃi în apropierea locaŃiei, dar ar putea însemna pierderea locurilor de 
muncă pentru cei aflaŃi în alte locaŃii în procese redundante de producere a energiei.    
 
 
3.3 Cum pot fi abordate aspectele anticip ării şi transparen Ńei? 
 
3.3.1 Anticipare 
Structurile interne permanente la nivelul companiei, cum ar fi întâlnirile dintre sindicate şi management 
sunt mecanismele ideale în cadrul cărora angajatorul şi sindicatele pot încerca să anticipeze şi să 
administreze schimbarea.  Consiliile de întreprindere, Consiliile europene de întreprindere şi 
Prevederile consultative la nivel european, naŃional şi sectorial încearcă toate să servească acestui 
scop şi toate vor sprijini discuŃiile între angajatori şi sindicate din acest punct de vedere. Componenta 
centrală a anticipării o reprezintă discuŃiile deschise, continue între partenerii sociali. 
 
Dialogul social nu ar trebui privit ca o activitate în care angajatorii şi sindicatele se angajează la 
momentul în care restructurarea este inevitabilă sau în timpul desfăşurării acesteia.  Dezvăluirea 
continuă a informaŃiilor asupra performanŃei şi a planurilor companiei este esenŃială pentru dialogul 
social şi pentru anticiparea necesităŃii activităŃii de restructurare. Totuşi, sincronizarea discuŃiilor este 
de asemenea o componentă vitală a dialogului social în timpul restructurării.  A le oferi 
reprezentanŃilor angajaŃilor oportunitatea de a participa la discuŃii are o utilitate practică scăzută dacă 
timpul nu este suficient pentru ca reprezentanŃii să citească, sedimenteze, discute documentele şi 
apoi să revină la angajator cu un punct de vedere asupra acestora.  În unele cazuri, se sugerează că 
regulile bursei şi punctele sensibile ale activităŃii comerciale împiedică companiile să angajeze 
sindicatele în discuŃii referitoare la restructurare într-o etapă timpurie sau să comunice planurile către 
forŃa de muncă, dar acestea nu ar trebui utilizate de către angajatori ca o scuză a acestora pentru 
evitarea informaŃiilor importante.     
 
Deoarece adesea este dificil de ştiut când se încep discuŃiile, comunicarea între partenerii sociali ar 
trebui să aibă loc în mod continuu.  Un reprezentant naŃional al sindicatului a precizat în răspunsul la 
sondaj, „o zonă dificilă este momentul în care sindicatele se implică în procesul de planificare sau în 
cel de gândire?    Dacă este prea devreme, atunci este speculativ, dacă este prea târziu, este „deja 
realizat”. Ideal, sindicatele ar trebui să aibă oportunitatea de a influenŃa gândirea managementului fără 
a compromite poziŃia politicii lor ulterioare". Aceasta înseamnă că probabil angajatorii şi sindicatele ar 
trebui să fie liberi să discute problemele de actualitate fără a respecta prea rigid oricare puncte de 
vedere exprimate în cadrul acestor discuŃii.  Acest tip de comentariu ilustrează necesitatea relaŃiilor de 
încredere şi oneste între angajatori şi sindicate. 
 
Comunicarea este vitală pe întreg parcursul procesului de restructurare şi acesta trebuie să fie un 
proces bidirecŃional între angajator şi sindicate.  În cazul Electricité De France, angajatorul s-a 
asigurat că strategia de restructurare a firmei a fost mai întâi comunicată prin intermediul sindicatului 
şi apoi către toŃi angajaŃii prin directoratele regionale pentru ocuparea forŃei de muncă. În plus, 
informaŃiile referitoare la necesarul de calificări ale angajaŃilor este comunicat în mod continuu. 
Această abordare asigură transparenŃa şi pavează drumul pentru dialog eficace în timp ce toată 
lumea primeşte acelaşi mesaj şi îşi poate apoi aduce contribuŃia la proces. În cazul Electricité De 
France, Consiliul de întreprindere a discutat un plan social care asigură un nivel minim de tratament 
într-o etapă timpurie a procesului. DiscuŃiile timpurii au însemnat un mai mare sprijin pentru părŃile 
interesate şi „susŃinere".  EDF oferă de asemenea grade de compensaŃii financiare, asistenŃă pentru 
găsirea cazării şi asistenŃă pentru găsirea locurilor de muncă pentru soŃul sau soŃia angajatului. 
Aceste stimulente au făcut parte din acordul intern privind mobilitatea realizat între EDF şi sindicate 
(Vezi Anexa 1). 
 
În FranŃa, legislaŃia precizează că toate companiile care au minimum 300 de angajaŃi trebuie să 
stabilească, la fiecare trei ani, negocieri asupra anticipării calificărilor şi administrării forŃei de muncă 
(gestion prévisionnelle des emplois et des competences sau GPEC).  În concordanŃă cu aceasta, 
Suez şi sindicatele au ajuns la un acord cuprinzător asupra modului în care părŃile îşi vor asuma 
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munca în comun pentru a aborda toate aspectele în legătură cu GPEC.  Acordul are un număr de 
capitole şi include: 
 

• Principii generale - procesele pentru sprijinul dialogului la nivel european, naŃional şi regional 
• Sistemele GPEC - procesele de previzionare şi inventar 
• Managementul, recrutarea şi instruirea personalului - politica de recrutare şi instruire  
• Mobilitatea   
• Dezvoltarea personală a angajaŃilor cu vârste peste 45 de ani 
• Munca solicitantă fizic 

 
În Polonia, Electrownia Laziska a numit o Unitate de restructurare special pentru a gestiona întregul 
proces de restructurare, de la aspectele legale până la cele financiare şi tehnice, condusă de 
Directorul adjunct pentru probleme de transformare structurală. Conceptul „echipei de restructurare" 
special numite ar putea fi util pentru crearea unui punct central către care ar putea fi direcŃionate toate 
problemele sindicatului şi ale întregii forŃe de muncă şi care ar promova atât anticiparea cât şi 
transparenŃa. În cazul acestei companii, s-a considerat ca esenŃial faptul că echipa a implicat 
reprezentanŃi ai guvernului, în special Ministrul Economiei, pentru a ajuta compania să previzioneze 
posibilele schimbări pentru următorii 5 până la 15 ani.      
 
În cazul CEZ , compania desfăşoară lunar dialogul social cu sindicatele, permiŃând dezvoltarea 
bunelor relaŃii între părŃi şi, se speră, minimizarea surprizelor şi maximizarea oportunităŃilor pentru 
intervenŃii într-o etapă timpurie.  În cazul Enel, din Italia, acordurile de negociere colectivă stabilite 
între sindicate şi angajatori permit relaŃii industriale bune la nivelul companiei şi ajută partenerii sociali 
prin orice proces de restructurare. Acest proces a fost introdus pentru a îmbunătăŃi cadrul legal care 
exista deja în Italia şi ilustrează ce îmbunătăŃiri pot fi realizate de către partenerii sociali, peste cadrul 
legal şi mai presus de acesta.  Aceste tipuri de acorduri sunt utile deoarece asigură un nivel 
suplimentar de consultare care poate ajuta la anticiparea schimbării. 
 
3.3.2 Transparen Ńă 
Dacă procesele şi structurile care au ca rezultat concedieri sau redistribuire trebuie să fie credibile şi 
legitime, atunci acestea trebuie privite ca atare.  Permiterea analizei atente a procesului de selecŃie şi 
o procedură adecvată de apel reprezintă nucleul menŃinerii bunelor relaŃii între angajatori, sindicate şi 
muncitorii afectaŃi.  Lipsa transparenŃei şi a consultării adecvate poate avea ca rezultat întârzierea 
procesului de restructurare, costându-l pe angajator bani şi subminarea inutilă a încrederii forŃei de 
muncă afectate de proces.  Dacă procesul de restructurare este opac sau este perceput ca atare, 
există o mai mare posibilitate de acŃiune din partea acelor indivizi afectaŃi de aceasta, de exemplu 
interese care întârzie restructurarea. 
 
Protejarea egalităŃii pe întreaga durată a restructurării poate minimiza provocările juridice care întrerup 
procesul şi este de asemenea esenŃială pentru a asigura încrederea angajaŃilor în procesul de 
selecŃie.  Regulile de selectare pentru concediere diferă de la Ńară la Ńară.  Legea germană prescrie 
criterii sociale din punct de vedere al vârstei, vechimii şi responsabilităŃilor familiale cu un mecanism 
care acordă fiecăruia punctaje, asemenea decizii pot fi contestate pe căi legale.  Legea franceză 
stabileşte o listă care nu este bazată pe ierarhii, inclusiv vârsta, calificarea profesională şi familia, 
aceste criterii sunt fixe şi fac obiectul consultărilor cu Consiliul de întreprindere, deşi asemenea discuŃii 
nu au caracter obligatoriu.  DiscuŃiile din cadrul EWC au dat naştere unui alt criteriu în cazul închiderii 
fabricii de textile GS VX din Chambery.  A existat un dezacord asupra criteriilor de redistribuire, 
decizia asupra criteriilor fiind reducerea ordinii importanŃei adaptabilităŃii, responsabilităŃii faŃă de 
familie, vârstei şi vechimii (MIRE). 
 
Prin contrast, în Suedia, angajaŃilor nu li se garantează niciun drept individual care poate fi apărat în 
justiŃie. În loc de aceasta, sindicatele reprezintă drepturile indivizilor.  Principiul central al legii muncii 
este aşa numitul „principiu al vechimii", care stipulează că deciziile asupra concedierilor ar trebui să se 
bazeze pe timpul cât angajatul a fost angajat în companie.  Astfel, principul Last in First Out (LIFO, 
Ultimul sosit, primul plecat), care spune că cei care au fost angajaŃi cel mai recent în organizaŃie ar 
trebui să fie primii care să fie concediaŃi, este obligatoriu în condiŃiile legii ocupării forŃei de muncă din 
Suedia.  Oricum ar fi privit acest proces, el oferă o privire în interiorul modului în care metodologiile 
pentru selectarea personalului care va fi concediat, dacă se consideră a fi cinstite şi aplicate 
consistent, pot obŃine sprijinul forŃei de muncă şi oferi angajatorilor şi sindicatelor ocazia de a se 
detaşa de decizia de a concedia un individ sau de evitarea nevoii de a selecta anumiŃi indivizi pentru 
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concediere. Este important să se menŃină cât mai largi posibil criteriile pentru concediere şi să se 
asigure că acordurile Ńin cont într-un mod mai mult decât simplu de nevoile de afaceri ale respectivei 
companii.  De exemplu, reflectând în criteriile de concediere aspecte cum ar fi numărul de persoane 
aflate în întreŃinere şi dizabilităŃile în plus faŃă de nivelurile de adaptabilitate şi calificare, este mai 
posibil pentru un angajator să stabilească o metodă transparentă de selecŃie, care va fi sprijinită de 
sindicate şi de forŃa de muncă.  Astfel, angajatorul va economisi timp şi bani când sau dacă se ia 
decizia de a concedia muncitorii.     
 
Există două componente esenŃiale ale transparenŃei, încrederea şi timpul.  Cea din urmă este uneori 
dificil de găsit, deoarece natura restructurării înseamnă că evenimentele se mişcă rapid. Este 
important ca, după luarea unei decizii, angajatorul sau partenerii sociali sau ambele părŃi împreună, să 
comunice acest lucru forŃei de muncă imediat ce acest lucru este practic posibil.  Întârzierile pot avea 
adesea ca rezultat zvonuri care circulă la locul de muncă şi care pot submina inutil încrederea şi 
moralul tuturor angajaŃilor.  
  
Un răspuns la sondaj a sugerat că angajatorii şi sindicatele ar trebui să realizeze o hartă a procesului 
de restructurare dorit şi să permită punerea la dispoziŃie a acesteia către angajaŃi.  Oferind 
muncitorilor o privire în interiorul proceselor implicate în restructurare se poate promova transparenŃa.     
 
Dacă sectorul trebuie să se schimbe continuu şi să se adapteze pentru a asigura competitivitatea şi 
supravieŃuirea, va fi necesar ca angajatorii să aibă acces la informaŃiile care descriu mixul calificărilor 
forŃei lor de muncă curente şi lipsurile în ceea ce priveşte competenŃa, dar şi calificările necesare 
pentru viitor. Angajatorii vor trebui să fie conştienŃi de lipsurile în ceea ce priveşte competenŃa şi lipsa 
forŃei de muncă, aşa încât angajaŃii să poată fi reinstruiŃi şi redistribuiŃi în mod continuu. Pentru 
informaŃii suplimentare, vezi studiile de caz Vattenfall şi EDF de la pagina 21. Aceasta necesită 
programe cuprinzătoare de instruire şi reinstruire. ReprezentanŃii de la locul de muncă ai sindicatului 
vor putea ajuta în privinŃa acestui proces, vezi ÎnvăŃarea permanentă de la Capitolul 4 şi rolul 
ReprezentanŃilor pentru învăŃare ai sindicatului din Regatul Unit. 
 
Studiul de caz al ESB demonstrează modul în care anticiparea şi planificarea ajută restructurarea.  
 
Electricity Supply Board (ESB) – Irlanda 
 
10 Cu 10 ani înainte de deschiderea pieŃei, reprezentanŃii Departamentului de transport, energie şi 
comunicaŃii, ESB şi respectivele sindicate au negociat un acord tripartit (Analiza competitivităŃii 
costurilor, 1994) pentru a administra pierderile de locuri de muncă şi reducerile costurilor. Aceasta a 
inclus Schema de reziliere voluntară a contractului de muncă, ce cuprindea consilierea în carieră, 
servicii de găsire a unui loc de muncă şi reinstruire. Analiza a fost urmată de o schemă similară, 
Programul pentru obŃinerea competitivităŃii şi transformării (2000) pentru a aborda realităŃile 
competiŃiei prezente. Toate locurile de muncă pierdute în întreaga perioadă (în jur de 4000) au fost 
administrate fără concedieri obligatorii şi atât ESB cât şi sindicatele au considerat că procesul a 
constituit un succes.  
 
 
3.4 Mecanisme care pot ajuta promovarea anticip ării 
 
3.4.1 Acorduri cadru 
Un număr de companii şi sindicate au stabilit Acorduri cadru internaŃionale (IFA) pentru a promova 
relaŃii de muncă mai bune, iar acestea includ RWE, EDF şi Suez (vezi secŃiunea Resurse 
suplimentare de la sfârşitul acestui raport).  În timp ce nu toate companiile vor căuta să stabilească 
acorduri IFA, acolo unde există pot fi utilizate ca instrument pentru promovarea dialogului social.  Cele 
mai comune teme acoperite de acordurile IFA sunt: 
 

• Drepturile sociale / ale sindicatelor 
• Responsabilitatea socială a angajatorului în contextul restructurării 
• Sănătate şi securitate 
• Calificare şi instruire 
• Egalitatea sexelor 
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Deoarece un motiv principal al sindicatelor şi angajatorilor care realizează aceste acorduri este de a 
îmbunătăŃi dialogul social şi de a promova un număr de principii ale relaŃiilor de muncă şi ale 
condiŃiilor de muncă xviiacordurile IFA existente ar trebui să caute să înglobeze o anumită politică 
pentru sprijinirea dialogului social continuu, în special în timpul restructurării.  
 
Următoarele două studii de caz sunt preluate din proiectul TRACE şi servesc la ilustrarea modului în 
care Acordurile cadru pot asigura o mai mare implicare din partea partenerilor sociali din punctul de 
vedere al instruirii şi al recalificării. 
 
Acordul Rhodia 
 
În ianuarie 2005, un acord global de responsabilitate socială a fost semnat la compania multinaŃională 
de produse chimice franceză, Rhodia. Separat de ConvenŃiile ILO şi UN Global Compact, acest acord 
conŃine un număr de angajamente.  
 
De exemplu, secŃiunea asupra mobilităŃii şi oportunităŃilor de ocupare a forŃei de muncă afirmă dreptul 
angajaŃilor şi al reprezentanŃilor acestora de a fi informaŃi cât mai curând posibil despre exerciŃiile de 
restructurare şi subliniază necesitatea minimizării impactului asupra condiŃiilor de angajare şi de 
muncă.  
 
Acordul Rhodia încurajează de asemenea mobilitatea internă şi asigură angajamente referitoare la 
instruire şi pregătirea angajaŃilor săi pentru dezvoltarea noilor ocupaŃii, tehnologii şi calificări.  
 
Acordul Total 
 
Un acord cadru internaŃional a fost semnat de Total, compania multinaŃională franceză din domeniul 
energiei, în noiembrie 2004. 
 
SecŃiunea din acord care dezvoltă instruirea accentuează importanŃa încurajării managementului 
naŃional, în cooperare cu organismele reprezentative ale angajaŃilor, pentru a anticipa schimbarea 
tehnologică, industrială şi a mediului şi a anticipa noile necesităŃi de instruire.  
 
Alte secŃiuni ale acordului garantează că schimbările structurii companiei care pot avea un impact 
asupra angajaŃilor vor fi discutate într-o etapă timpurie şi, în cazul închiderii, compania va asigura că 
se iau la nivel local măsurile de redistribuire internă sau externă.  
 
Total va implementa simultan măsuri pentru atragerea noilor investiŃii în zonele afectate de 
restructurare, pentru a uniformiza impactul economic. 
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În sectorul electricităŃii RWE şi Suez au ajuns la acorduri specifice cu sindicatele, iar EDF a introdus 
un proiect de politică proiectat pentru a sprijini dialogul social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Texte comune   
Partenerii sociali din cadrul sectorului lucrează deja împreună la un număr de iniŃiative şi au subscris 
deja la un număr de texte comune, acoperind: 
 

• Responsabilitatea socială corporativă include o recunoaştere a importanŃei dialogului social 
• ÎnvăŃarea permanentă face posibilă adaptarea forŃei de muncă ulterior restructurării  
• OportunităŃi egale, importante în relaŃia cu discriminarea în timpul selecŃiei şi a redistribuirii 

ulterioare  
 
Toate cele trei aspecte vor fi abordate în timpul discuŃiilor pe tema restructurării şi trebuie să fie luate 
în considerare în mod continuu şi în special pe parcursul procesului de restructurare de către 
reprezentanŃii sindicatului şi manageri.  Pentru informaŃii asupra locului în care se pot găsi aceste 
acorduri, vezi InformaŃii suplimentare (Anexa 3) de la sfârşitul acestui raport.    
 
 
3.4.3. Observatorii ocup ării for Ńei de munc ă  
ObŃinerea informaŃiilor asupra tendinŃelor şi tiparelor ocupării forŃei de muncă din sectorul electricităŃii 
va sprijini anticiparea şi va permite partenerilor sociali să reacŃioneze mai rapid şi într-un mod raŃional, 
bine cercetat, reducând orice impact negativ asupra afacerii şi a forŃei de muncă. 
 

Acordurile RWE  
 
RWE are două acorduri, unul care pune bazele Forumului european pentru energie şi cel 
de-al doilea care stabileşte rolul partenerilor sociali atunci când are loc restructurarea.  
Ambele acorduri au fost adoptate conform legii germane şi prin urmare pot fi aplicabile din 
punct de vedere legal. 
 
Forumul pentru energie este format din membri ai RWE EWC şi reprezentanŃi ai companiei.  
Acordul de restructurare, Acordul asupra valabilităŃii standardelor minime pentru 
restructurare în sectorul energetic RWE, stabileşte standardele minime pentru dialog în 
timpul restructurării şi defineşte procesul de informare şi consultare.  FuncŃia acestui acord 
este de a da reprezentanŃilor angajaŃilor ocazia de a discuta cu angajatorul planurile de 
restructurare ale companiei.  În esenŃă, acordul de restructurare caută să ofere 
reprezentanŃilor angajaŃilor ocazia de a anticipa schimbarea şi a formula răspunsuri şi de a 
minimiza efectele restructurării.  Acordul dă asigurări că angajatorul prezintă membrilor 
angajaŃilor orice planuri pentru schimbarea viitoare şi informează în mod adecvat 
reprezentanŃii angajaŃilor şi se consultă cu aceştia.   
 
În acord, restructurarea este definită ca: 
 

- Închiderea operaŃiunilor 
- Relocarea operaŃiunilor 
- Schimbări fundamentale ale organizaŃiei (de ex. introducerea noilor tehnologii) 
- Externalizarea părŃilor principale ale întreprinderii 
- Concedierea colectivă şi oprirea producŃiei 
- Vânzarea şi externalizarea părŃilor principale ale întreprinderii 

 
Acordul precizează de asemenea că consultarea cu reprezentanŃii angajaŃilor şi ai 
sindicatelor trebuie să aibă loc la timp şi că reprezentanŃii angajaŃilor ar trebui să deŃină 
documentele necesare pentru a îşi putea formula răspunsurile anterior restructurării 
planificate.  
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Observatorii ocupării forŃei de muncă pot fi organisme utile pentru partenerii sociali pentru examinarea 
tendinŃelor şi previzionarea tiparelor viitoare ale forŃei de muncă şi a schimbărilor demografice în 
rândurile forŃei de muncă dintr-un anumit sector sau raportat la întreaga populaŃie.  Cel mai cunoscut 
observator este Observatorul european al forŃei de muncă (pe care îl puteŃi găsi la  
http://www.eu-employment-observatory.net). Aceasta este o iniŃiativă finanŃată de Comisia Europeană 
care "contribuie la dezvoltarea Strategiei europene de ocupare a forŃei de muncă prin furnizarea 
informaŃiilor, a cercetării comparative şi a evaluării politicilor de ocupare a forŃei de muncă şi a 
tendinŃelor pieŃei forŃei de muncă în Ńările EEO (European Employment Observatory). EEO 
îmbunătăŃeşte baza de informaŃii pentru factorii de decizie pentru Strategia europeană de ocupare a 
forŃei de muncă şi a altor părŃi interesatexviii„Site-ul conŃine o bibliotecă de documente care cuprinde o 
varietate de subiecte din numeroase sectoare. 
 
Observatorii din Fran Ńa 
 
În anul 2000, guvernul francez a instituit Observatorul serviciilor publice special pentru a îmbunătăŃi 
dialogul şi discuŃiile între factorii de decizie pentru ocuparea forŃei de muncă din sectorul public. PuteŃi 
găsi Observatorul francez al serviciilor publice la http://www.fonction-publique.gouv.fr 
 
În cazul Electricité de France, angajatorul a stabilit structuri pentru a facilita mai buna administrare a 
viitorului. Compania a divizat FranŃa în 8 zone care reflectau principalele pieŃe ale forŃei de muncă. În 
fiecare zonă a fost instituită DirecŃia regională pentru ocuparea forŃei de muncă (2004), ce operează 
un Observator care asigură o privire de ansamblu a necesarului de resurse umane şi resurse din 
regiune. Fiecare este responsabil, printr-un buget centralizat, pentru organizarea ocupării forŃei de 
muncă şi maximizarea mobilităŃii angajaŃilor din fiecare regiune.  
 
3.4.4 Planificare strategic ă şi restructurare continu ă 
La începutul anilor '90, Vattenfall s-a transformat dintr-un departament de servicii publice într-o 
companie care furniza electricitate către o altă companie, pe baza principiilor comerciale, conduse de 
piaŃă. Pentru a facilita buna planificare şi anticipare, cu mult înainte de pătrunderea pe piaŃa 
liberalizată, angajatorul a considerat că noua companie ar fi pierdut aproximativ 1200 locuri de muncă 
(din 10000) pentru a rămâne competitivă.  Deoarece compania nu se confruntase în trecut cu 
pierderea locurilor de muncă, atât angajaŃii cât şi reprezentanŃii lor erau neliniştiŃi în privinŃa impactului 
posibil. Pentru a administra această schimbare, compania a numit un "grup de experŃi" care, în 
strânsă colaborare cu sindicatele (SEKO), a proiectat strategii atât pentru a evita concedierile cât şi 
pentru a obŃine reducerile forŃei de muncă împreună cu sindicatele.  
 
Grupul a prezentat managementului superior un program cu multiple nivele (programe suport, 
compensaŃii pentru ocuparea forŃei de muncă în exteriorul companiei, subvenŃii pentru începerea 
noilor activităŃi, cheltuieli de relocare, sprijin pentru instruire etc.). Acesta a fost urmat de o campanie 
extensivă de informare a reprezentanŃilor sindicatului şi a angajaŃilor din întreaga companie.  
 
ExperienŃa Vattenfall poate de asemenea ilustra modul în care angajatorii pot adopta abordări 
novatoare pentru a creşte potenŃialul reprezentanŃilor sindicatului pentru a participa activ în procesul 
de restructurare. În acest exemplu a fost stabilit un program de instruire pentru reprezentanŃii 
sindicatelor, managerilor de resurse umane şi a altor manageri asupra modului de administrare a 
schimbării. În timp ce această iniŃiativă a fost bine primită pe scară largă, desigur că concedierile nu 
au fost bine primite.  Conform reprezentanŃilor Vattenfall, succesul administrării schimbării a fost 
rezultatul unei previzionări continue şi sistematice şi identificării lipsurilor în ceea ce priveşte 
competenŃele la toate nivelurile companiei, colaborarea apropiată cu reprezentanŃii angajaŃilor şi 
monitorizarea procesului schimbării prin „restructurarea grupului de referinŃă". Grupul de referinŃă, 
care include reprezentanŃi ai proiectului de restructurare, ai sindicatelor şi manageri de resurse umane 
se întâlneşte de 4-6 ori pe an şi Ńine cont de toate măsurile întreprinse până în respectivul moment. 
Aceasta ilustrează importanŃa dialogului social, anticipării şi evaluării continue. 
 
3.4.5 Egalitate şi grupuri vulnerabile  
Trebuie acordată atenŃie impactului restructurării asupra muncitorilor vulnerabili în mod special, de 
exemplu a părinŃilor singuri sau a familiilor în care ambii părinŃi sunt angajaŃi în firmă. Trebuie acordată 
atenŃie asigurării că toate deciziile sunt transparente, în special în cazul muncitorilor vulnerabili. În 
plus, merită să se Ńină cont de impactul restructurării asupra sănătăŃii forŃei de muncă (vezi capitolul 
6).  Adesea, angajaŃii cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi cei cu normă întreagă sunt 
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eligibili pentru a avea acces la avantaje pentru sănătate. Merită să se Ńină cont de includerea 
muncitorilor individuali în ocuparea nesigură şi marginală a forŃei de muncă, adică muncitorii angajaŃi 
pe perioadă determinată sau personalul agenŃiei, în sfera de aplicare pentru promovarea sănătăŃii la 
locul de muncă. Sindicatele pot de asemenea juca un rol în asigurarea egalităŃii accesului la instruire 
prin monitorizare prin structurile acestora locale de la locul de muncă şi prin obŃinerea punctelor de 
vedere ale angajaŃilor vulnerabili în mod deosebit, pentru informaŃii suplimentare vezi Capitolul 4 
despre Instruire, reinstruire şi redistribuire. 
 
Pentru a sublinia importanŃa diversităŃii, Suez a realizat un raport intitulat „Lucrând pentru femei" (vezi 
InformaŃii suplimentare la finalul acestui raport).  Raportul subliniază importanŃa diversităŃii la locul de 
muncă şi explică modul în care angajatorul se asigură că femeile sunt sprijinite pe întreaga lor carieră, 
în cadrul industriei şi modul în care companiile pot îndepărta barierele care ar putea împiedica 
muncitoarele adecvate să ocupe posturi în conducerea superioară în cadrul companiei, asigurând că 
industria este atractivă pentru candidate şi examinând metodele de lucru care adesea împiedică 
femeile să se angajeze în sectorul electricităŃii.  Compania promite de asemenea să abordeze 
discriminarea la locul de muncă şi să ofere sprijin angajaŃilor cu dizabilităŃi. În plus, EWC şi sindicatele 
au fost de acord cu un acord cadru cu Suez asupra diversităŃii şi responsabilităŃii, care indică acŃiuni 
asupra companiei cu Ńinte clare şi indicatori. 
 
 
3.5 Anticipare şi transparen Ńă: un rezumat        
Anticiparea şi transparenŃa adecvate vor genera încredere, o componentă centrală a proceselor de 
restructurare încununate de succes. Acesta este în special cazul în care restructurarea a devenit un 
proces continuu şi face efectiv parte din viaŃa organizaŃiei. Organismele oficiale şi permanente, cum ar 
fi consiliile de întreprindere, EWC-urile şi organizaŃiile sectoriale vor ajuta la dezvoltarea acestora. 
OrganizaŃiile vor beneficia întotdeauna de schimbarea planificată în detaliu, iar acest lucru poate ajuta 
la obŃinerea răspunsurilor pozitive la schimbare. Datorită implicării sectorului în tranziŃia la o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, anticiparea ar trebui să devină un obicei pentru cei implicaŃi. 
 
Deciziile specifice care afectează forŃa de muncă, aşa cum sunt concendierile involuntare, trebuie să 
fie deschise şi considerate a fi credibile. În timp ce acestea pot fi conduse oficial de cadrele legale 
naŃionale, acestea ar trebui să fie întotdeauna comunicate forŃei de muncă în mod deschis şi la timp.  
 
Anticiparea şi transparenŃa în timpul restructurării pot fi facilitate prin stabilirea unui număr de structuri 
dedicate şi intervenŃii specifice. Acestea pot include acorduri cadru şi texte comune între partenerii 
sociali care privesc domenii cum ar fi CSR, învăŃare permanentă şi oportunităŃi egale, observatorii 
ocupării forŃei de muncă ce analizează tendinŃele ocupării forŃei de muncă şi planificarea strategică 
pentru schimbare continuă vor asista la crearea unui mediu deschis în care poate fi administrată 
restructurarea. IntervenŃiile, cum ar fi identificarea grupurilor vulnerabile din cadrul forŃei de muncă, vor 
constitui în acest caz un ajutor. 
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3.6 List ă de verificare pentru anticipare şi transparen Ńă 
 

• Există schimb de informaŃii realizat la timp între partenerii sociali cu privire la sănătatea 
organizaŃiei şi posibilele ameninŃări şi oportunităŃi? 

 BifaŃi  □ 
 

• Compania este adaptată la restructurarea permanentă în contextul schimbărilor economice, 
industriale şi de mediu şi al impactului acestora asupra forŃei de muncă? 

BifaŃi  □ 
 

• Există dialog cu privire la viitoarele cerinŃe de calificare şi reinstruire şi redistribuire în funcŃie 
de acestea? 

BifaŃi  □ 
 
• Managerii sunt instruiŃi asupra anticipării şi administrării schimbării? 

BifaŃi  □ 
 

• Există canale recunoscute prin care are loc comunicarea între toŃi cei potenŃial afectaŃi de 
schimbarea organizaŃională, de ex. resurse umane şi reprezentanŃii managementului 
companiei, ai sindicatului şi alŃi reprezentanŃi ai angajaŃilor, angajaŃii etc.? 

BifaŃi  □ 
 

• Există bariere potenŃiale pentru schimbul de informaŃii datorită posibilelor puncte sensibile ale 
activităŃii comerciale ale acestor schimbări? 

BifaŃi  □ 
 

• Există o atmosferă de încredere şi onestitate între partenerii sociali care permite flexibilitatea 
necesară pentru a explora soluŃiile potenŃiale anterior schimbării organizaŃionale? 

BifaŃi  □ 
 

• Informarea şi reprezentarea posibilei schimbări organizaŃionale este disponibilă celor care pot 
fi afectaŃi, adică angajaŃilor care s-a putea confrunta cu concedierea? 

BifaŃi  □ 
 

• Dată fiind legislaŃia din Ńara dumneavoastră, procesul de selectare pentru redistribuire, 
reinstruire sau concediere este privit ca fiind logic, cinstit şi echitabil? 

BifaŃi  □ 
 

• Criteriile pentru selectarea angajaŃilor pentru posibila redistribuire, reinstruire sau concediere 
au fost stabilite la scară cât mai largă posibil, adică nu doar limitate la necesităŃile de afaceri 
ale companiei? 

BifaŃi  □ 
 

• Partenerii sociali au făcut referire la Acordurile cadru internaŃionale sau la textele comune 
anterior convenite în discuŃiile lor asupra modului de abordare a schimbării organizaŃionale?  

BifaŃi  □ 
 

• Partenerii sociali au stabilit Operatori ai ocupării forŃei de muncă ce pot furniza informaŃii 
asupra tendinŃelor ocupării forŃei de muncă, aspectelor demografice şi/sau nevoilor de resurse 
umane din sector? 

       BifaŃi  □ 
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4. Instruire, reinstruire şi redistribuire 
 
 

 

Instruire, reinstruire şi 
redistribuire 

Lista de 
verific ări 

Stabilirea 
mecanismelor oficiale 
de reinstruire  a 
muncitorilor 

Redistribuire/R
elocare 

Instruire 
sectorială 

Aspecte ale 
calificărilor forŃei de 
muncă 

Mixul pensionare 
anticipată/Calificări 

Evitarea 
îndepărtării 
calificărilor 

ÎnvăŃarea 
permanentă 
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4.1 De ce sunt importante instruirea, reinstruirea şi redistribuirea 
Planificarea şi dezvoltarea pe termen lung a forŃei de muncă fac parte integrantă din restructurarea 
eficace. Astfel, partenerii sociali ar trebui să se angajeze în discuŃii asupra viitorului profil al calificărilor 
din sector şi din organizaŃie şi, ulterior, asupra instruirii, reinstruirii şi dezvoltării calificărilor cu mult 
înainte de orice proces de restructurare. Acestea nu doar pregătesc muncitorii pentru redistribuire în 
cadrul organizaŃiei, ci şi pentru capacitatea de ocupare a forŃei de muncă pe termen lung în afara 
organizaŃiei. Aceasta subliniază necesitatea unei implicări pe termen lung mai curând în învăŃarea 
permanentă, decât a reinstruirii ca răspuns pe termen scurt la închiderea locului de muncă, 
externalizare sau altă formă de reorganizare. Planificarea succesiunii este de asemenea o parte 
importantă a acesteia deoarece dă posibilitatea partenerilor sociali să minimizeze orice „fuga de 
calificare" atunci când muncitorii mai vârstnici părăsesc industria, luând cu ei calificări şi cunoştinŃe 
preŃioase, după ce au avut ocazia de a le transfera muncitorilor mai tineri. Anticiparea viitorului 
necesar de calificări este fundamentală pentru minimizarea potenŃialului impact negativ al 
restructurării, nu mai puŃin decât în contextul tranziŃiei la o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon. Se aşteaptă ca tranziŃia la economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon să ducă la 
creşterea necesarului de muncitori mai instruiŃi şi calificaŃi şi la o reducere a numărului de personal 
necalificat.  Astfel ar putea fi necesar un răspuns la nivelul puterii executive regionale şi naŃionale, ca 
şi a UE.  În plus, există un punct de vedere conform căruia în cadrul companiilor mai noi, locurile de 
muncă, „în special din domeniile energiilor regenerabile şi al serviciilor energetice, beneficiază de 
salarii mai mici şi condiŃii de ocupare a forŃei de muncă mai puŃin sigure decât în ramurile 
consacrate”xix. 
 
 
4.2 Cum pot fi abordate aspectele instruirii, reins truirii şi redistribuirii? 
 
4.2.1 Stabilirea mecanismelor oficiale pentru reins truirea muncitorilor  
După luarea deciziei de a reduce sau schimba natura locurilor de muncă dintr-o organizaŃie, partenerii 
sociali pot lucra împreună pentru a stabili mecanismele pentru maximizarea posibilităŃii ca muncitorii 
afectaŃi să găsească locuri de muncă alternative.  Un respondent la sondaj a declarat că unui muncitor 
i-au fost acordate 42 de săptămâni de instruire pentru a obŃine calificarea de electrician ulterior 
restructurării.  Din nou, ca şi în cazul tuturor discuŃiilor desfăşurate în timpul restructurării, 
sincronizarea este esenŃială pentru asigurarea relaŃiilor bune între ambele părŃi şi că forŃa de muncă 
beneficiază de aceste discuŃii.  Buna anticipare este o cerinŃă esenŃială pentru o strategie robustă de 
învăŃare permanentă.   
 
În cazul Vattenfall din Suedia, prezentat mai jos, accentul pare să fie asupra individualizării instruirii şi 
sprijinului oferit muncitorilor afectaŃi pentru a le da posibilitatea de a se angaja într-o nouă meserie.  În 
plus, exemplul Vattenfall ilustrează modul în care companiile îşi pot reinstrui şi păstra angajaŃii şi 
modul în care angajaŃii nu au avut de suferit din punct de vedere financiar dacă nu au reuşit să îşi 
găsească un loc de muncă în condiŃii de salarizare similare celor pe care le avea postul de pe care au 
fost concediaŃi.  
 
Vattenfall  din Suedia  
   
După negocieri cu sindicatele, compania a fondat o organizaŃie intermediară de sprijin internă, numită 
"Steget" pentru a asista personalul concediat să îşi găsească locuri de muncă, scopul fiind de a ajuta 
445 de indivizi, cu costul de 205 milioane SKR.  Personalul a fost mutat de la locul de muncă obişnuit 
la una dintre cele 5 unităŃi Seget pentru a "lucra" cu normă întreagă în sensul reocupării forŃei de 
muncă.  
 
Fiecare persoană a fost evaluată iniŃial (calificări, calităŃi, obiective, aspiraŃii), ceea ce a condus la 
crearea de către un tutore a unui plan de dezvoltare pe tema opŃiunilor de instruire pentru o nouă 
profesie sau meserie, studii superioare, instruire pentru muncă pe cont propriu.  Pentru a sprijini 
indivizii să găsescă locuri de muncă în cadrul companiei, a fost publicat pe intranetul companiei un 
jurnal bisăptămânal al locurilor de muncă, iar toate noile locuri de muncă au trebuit să treacă printr-o 
"evaluare a concedierilor" pentru a constata dacă vreun membru al Steget ar fi adecvat pentru acel loc 
de muncă. Steget a completat de asemenea salariile celor care au găsit prin intermediul său locuri de 
muncă plătite la un nivel inferior.  
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Există alte exemple novatoare asupra modurilor în care companiile au sprijinit muncitorii concediaŃi 
ulterior reinstruirii.  În exemplul Electricité de France prezentat mai jos, compania a oferit „ capital 
iniŃial" pentru a sprijini indivizii care îşi începeau propriile afaceri. 
 
Electricité de France  din Fran Ńa 
EDF a creat la Paris o Unitate centrală de consiliere pentru a asista cele 300-500 de persoane pe an 
ale căror ocupaŃii sunt în declin şi care nu îşi doresc relocarea sau schimbarea postului. Unitatea a 
asistat foştii angajaŃi pentru a îşi găsi un loc de muncă în altă parte sau pentru a îşi începe propriile 
afaceri. Cu privire la această din urmă posibilitate, cele 4 persoane au ajutat la definirea planurilor de 
afaceri şi au abordat băncile pentru finanŃare. EDF a oferit de asemenea un "capital iniŃial" minim 
pentru demararea afacerii.  
 
4.2.2 Redistribuire şi relocare 
Redistribuirea este un mod de mutare a angajaŃilor din zonele necompetitive ale organizaŃiei şi 
contractarea acestora în zonele care sunt stabile sau aflate în dezvoltare, acest lucru implică în 
general recalificarea sau reinstruirea angajaŃilor ale căror posturi vor fi reduse.  
 
Redistribuirea la UK National Grid din Regatul Unit 
 
UK National Grid suferise câteva reorganizări şi aplica întotdeauna o gamă completă de măsuri, 
inclusiv rezilierea voluntară şi pensionarea anticipată. În special, aceasta avea un organism comun 
numit Panoul de monitorizare a locurilor de muncă vacante.  Tot surplusul de personal, adică aceia 
care doreau redistribuirea dar pentru care nu se identificase niciun loc de muncă liber, era înscris în 
regsitrul monitorizat trimestrial în mod comun de către sindicate şi angajator.  Întregului personal din 
acest registru i se atribuia o persoană de contact din cadrul Resurselor umane, care acŃiona în calitate 
de „gestionar de caz", iar reprezentanŃii sindicatului erau înştiinŃaŃi când personalul era înscris sau 
şters din registru.  Acest proces a avut un mare succes pentru administrarea în mod uman a 
reducerilor de personal. 
    
Redistribuirea poate implica relocarea. De exemplu, într-un sondaj primit de la Elektrownia Laziska din 
Polonia, un reprezentant al managementului a subliniat că respectiva companie va oferi redistribuirea 
indivizilor către alte centrale electrice din Ńară, deci nu există limite asupra locaŃiei celor cărora li se 
oferă redistribuirea.  Ca şi redistribuirea, unele firme, cum ar fi Electrica din România, oferă de 
asemenea indivizilor afectaŃi de restructurare ajutor şi sprijin pentru formarea propriilor lor companii.   
 
4.2.3 Reinstruire la nivel sectorial 
Aspectul reinstruirii poate fi abordat pe bază sectorială. Următorul studiu de caz subliniază modul în 
care partenerii sociali din Olanda au colaborat pentru a introduce un pachet de măsuri, în unele cazuri 
destul de radicale, pentru a îi ajuta pe cei afectaŃi de restructurare.   
 
Abvakabo FNV  (Sindicat) din Olanda  
 
Sindicatele şi organizaŃiile angajatoare au fost preocupate în aceeaşi măsură de cercetarea efectelor 
liberalizării sectorului electricităŃii din Olanda. Abvakabo FNV a desfăşurat cercetări suplimentare care 
au generat 12 recomandări, inclusiv accea ca muncitorii să se poată muta cu locurile de muncă 
externalizate, stabilirea "planurilor sociale" pentru sprijinul angajaŃilor aflaŃi în situaŃii de risc, o 
reducere a săptămânii de lucru din sector, o creştere a producŃiei de energie în Olanda şi 
diversificarea funcŃiilor de afaceri ale companiei. O recomandare referitoare la educaŃia şi dezvoltarea 
angajaŃilor a fost preluată de către partenerii sociali implicaŃi şi a avut ca rezultat un Fond pentru 
educaŃie şi dezvoltare finanŃat de industrie, pentru reinstruirea angajaŃilor. Fondul a fost constituit în 
contextul următoarelor reduceri de locuri de muncă nefinanŃate prin pensionare anticipată.  
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Companiile cu care aveau legături şi-au unit şi ele forŃele şi au introdus propriile lor Academii, 
personalizate pentru a satisface necesarul specific al organizaŃiei, aşa cum reiese din cazul de mai 
jos. 
 
Centrica  şi British Gas  din Regatul Unit  
 
În sectorul gazelor din Regatul Unit, atât Centrica cât şi British Gas au fondat academii specifice 
activităŃii desfăşurate pentru personalul propriu. Centrica a dezvoltat o academie de instruire pentru 
calificările necesare unui centru de apelare, care a inclus recrutarea din exteriorul industriei, în timp ce 
British Gas a fondat o Academie de inginerie pentru a instrui inginerii din domeniul gazelor cu 
tehnologia curentă  
 
4.2.4 Aspecte ale calific ării for Ńei de munc ă 
Există un număr de aspecte de care trebuie să se Ńină cont cu privire la calificare atunci când se 
anticipează restructurarea, inclusiv:  
 

• Care sunt nivelurile de calificare ale acestor muncitori afectaŃi de restructurare? 
 
• Există munictori mai vârstnici afectaŃi de restructurare care doresc să părăsească 

organizaŃia? 
 
• Care sunt implicaŃiile din punctul de vedere al costurilor ale oferirii muncitorilor mai vârstnici 

posibilităŃii de pensionare anticipată? Un punct de care să se Ńină cont aici este acela că 
pensionarea anticipată, adesea subvenŃionată de fondurile de pensie, nu mai este viabilă în 
multe Ńări. 

 
• Dacă aceşti muncitori mai vârstnici acceptă pensionarea anticipată, care va fi impactul asupra 

mix-ului calificărilor organizaŃiei? 
 

• Exisă alte grupuri de muncitori care şi-ar putea îmbunătăŃi aptitudinile pentru a îi înlocui pe cei 
mai vârstnici care acceptă pensionarea anticipată?  

 
4.2.5 Pensionarea anticipat ă şi mix-ul calific ărilor 
Compensarea a fost legată în mod istoric de vârstă şi vechimea în serviciu, cu utilizarea pe scară 
largă a pensionării anticipate în timpul restructurării. A le permite muncitorilor mai vârstnici să se 
pensioneze fără analiza suficientă a înlocuirii calificărilor forŃei de muncă rămase poate avea efecte 
detrimentale asupra viitorului afacerii sau al angajaŃilor rămaşi şi a celor viitori.  Orice sistem care 
permite angajaŃilor să se pensioneze anticipat ar trebui să fie în legătură cu strategia pe termen lung a 
afacerii pentru a asigura că „îndepărtarea calificărilor" nu lasă afacerea cu un mix al calificărilor 
insuficient în următorii ani.   
 
Modificările demografice din Europa însemană că strategiile de ocupare a forŃei de muncă au scopul 
de a păstra muncitorii mai vârstnici pe piaŃa de muncă şi mai curând a creşte decât a scurta durata 
vieŃii activexx.  Astfel, este posibil ca vârstele standard de pensionare să crească.  Concomitent, 
legislaŃia UE asupra discriminării pe criterii de vârstă este transpusă în prezent în legi naŃionale, iar 
aceasta poate modifica prevederea pensionării la limită de vârstă, iar asemenea evoluŃii pot creşte 
sfera de aplicare a părŃilor care negociază.  Istoric, cererea crescută de concedieri voluntare 
generoase, pensionarea anticipată pe scară largă, pachetele au însemnat că sfera de aplicare a 
acŃiunii colective şi a negocierii este adesea ocolită. Există posibilitatea ca, în viitor, în locul 
compensării pentru retragerea de pe piaŃa muncii, compensarea să reflecte de fapt costul reangajării 
în sensul reinstruirii sau al recalificării.  Este posibil ca aceasta să abordeze unele aspecte ale 
egalităŃii ridicate de abordarea bazată pe vechime (vezi cazul LIFO din Suedia de la Capitolul 3).  
Totuşi, schimbarea poate produce controverse deoarece ar putea priva unii muncitori de ceea ce 
aceştia ar putea percepe ca drepturi dobândite de concediere în posturile lor prezente.  
 
4.2.6 Evitarea îndep ărtării calific ărilor 
Partenerii sociali ar trebui să încerce să limiteze „fuga de calificare”, adică deplasarea muncitorilor 
calificaŃi din industrii în care calificările acestora sunt încă cerute către alte sectoare ale economiei în 
care calificările lor sunt supuse concedierii.  Pe termen lung, calificările acestor muncitori sunt 
pierdute.  
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Îndep ărtarea calific ărilor în industria auto din Regatul Unit 
 
Din cele 6.000 de locuri de muncă pierdute la Longbridge din Regatul Unit datorită închiderii fabricii 
Rover, 2.300 de angajaŃi au rămas fără locuri de muncă după închidere, iar producŃia din regiune se 
aşteaptă să scadă cu încă 10 procente în următorii zece ani.  Totuşi, zona de dezvoltare din această 
regiune a fost sectorul serviciilor, oferind locuri de muncă cu calificări reduse, adesea plătite la un 
nivel scăzutxxi.  Acestor ingineri şi altor muncitori cu calificare înaltă de la Longbridge li se va cere să 
se reinstruiască, iar calificările lor vor fi pierdute.  În ciuda acestui fapt, este posibil ca unui număr din 
acei muncitori de la Longbridge, cum ar fi inginerii, să fi găsit alte unităŃi care să aibă nevoie de 
calificările inginereşti (vezi Observatorul european, la Capitolul 4).  
 
Păstrarea calificărilor muncitorilor mai vârstnici reprezintă o provocare pentru partenerii sociali.  
Totuşi, aşa cum ilustrează studiul de caz Vattenfall, acest lucru este posibil, dar necesită soluŃii 
novatoare.  
 
Păstrarea calific ărilor muncitorilor mai vârstnici: Vattenfall AB  din Suedia  
 
Vattenfall AB luptă în continuare pentru a atrage muncitori mai tineri. Aceasta a dus la existenŃa a trei 
abordări create pentru a păstra muncitorii lor mai vârstnici.  
 
În primul rând, angajaŃii cu vârsta mai mare de 58 de ani au opŃiunea de a lucra 80% din echivalentul 
normei întregi, primind 90% din salariu, fără a pierde niciuna dintre contribuŃiile pentru pensie. În al 
doilea rând, există o Rezervă de resurse cu vechime care subliniază calificările şi competenŃele 
muncitorilor mai vârstnici care sunt afectaŃi de posibilele concedieri, aşa încât alte unităŃi de afaceri să 
îi poată utiliza. În sfârşit, experienŃele muncitorilor mai vârstnici sunt păstrate, utilizându-i într-un 
program de mentorat pentru muncitorii mai tineri. Aceste opŃiuni sunt utilizate acolo unde există un 
acord între angajaŃii implicaŃi şi managerii lor. 
 
Acest studiu de caz demonstrează de asemenea modul în care angajatorii pot atrage muncitorii mai 
tineri şi modul în care pot fi păstrate şi transferate experienŃa şi cunoştinŃele muncitorilor mai vârstnici, 
mai experimentaŃi. 
 
4.2.7 ÎnvăŃarea permanent ă 
În cadrul Strategiei europene de ocupare a forŃei de muncă, învăŃarea permanentă a fost prezentată 
ca răspuns la restructurarea industriei, asigurând că muncitorii mutaŃi datorită restructurării sau 
relocării activităŃii, ca şi cei care au rămas angajaŃi, deŃin calificările care le asigură capacitatea de 
ocupare a forŃei de muncă. În Regatul Unit, a fost creat în 1998 Fondul pentru învăŃare al sindicatelor, 
finanŃat de guvern, pentru a sprijini învăŃarea la locul de muncă.  Din anul 2002, sindicatele au dreptul 
legal de a numi sau alege ReprezentanŃii pentru învăŃare ai sindicatelor (ULR) pentru a promova 
învăŃarea în rândul muncitorilor, iar ReprezentanŃii şi-au dovedit eficacitatea prin antrenarea la locul de 
muncă a persoanelor care învaŃă prin metode „netradiŃionale”.  Acest model este acum extins în 
întreaga Europă; patru locaŃii ale Arcelor din Germania, Spania, Belgia şi Luxemburg sunt implicate 
într-un proiect finanŃat de UE, sprijinit de FederaŃia europeană a lucrătorilor din industria metalului. 
Aceasta promovează modelul ReprezentanŃilor pentru învăŃare ai sindicatelor în contextul organizaŃiei 
transnaŃionale, cu comunicare transnaŃională între muncitorixxii.  
 
ÎnvăŃarea permanent ă în sectorul bancar din Regatul Unit 
 
Concomitent cu închiderea unei unităŃi de afaceri principale a unei bănci din Regatul Unit datorită 
folosirii companiilor offshore, compania şi sindicatele implicate au dezvoltat o "legătură pentru 
instruire", care a înscris problema recalificării în agenda negocierilor. Aceasta a repartizat 
angajatorului responsabilitatea posibilităŃii viitoare de ocupare a forŃei de muncă, atât din punctul de 
vedere al costurilor, cât şi al concediilor plătite. Cu toate că în trecut aceste companii utilizau 
organizaŃiile particulare de instruire, în acest caz angajatorul a creat legături cu universităŃile locale şi 
nou-creaŃii ULR pentru a se asigura că muncitorii lor îşi cresc nivelul "capacităŃii generale de ocupare 
a forŃei de muncă". Aceasta se află în strânsă legătură cu noŃiunea de „flexibilitate şi securitate 
socială” şi cu utilizarea furnizorilor locali de educaŃie pentru a sprijini muncitorii afectaŃi de 
restructurare.   
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ReprezentanŃii pentru învăŃare ai sindicatelor nu doar promovează învăŃarea la locul de muncă, ci şi 
ajută sindicatele şi angajatorii să identifice nevoile de instruire ale indivizilor. De obicei, sindicatul şi 
angajatorul vor conlucra pentru a obŃine Analiza necesarului de calificări care va fi distribuită prin 
intermediul fluturaşilor de salariu sau va fi înmânată în cadrul companiei de către ULR.  După 
colectarea datelor, adesea anonime, pot fi identificate tendinŃele necesarului de calificări şi cursurile 
de instruire preferate. ULR şi angajatorul conlucrează pentru a identifica cel mai bun furnizor de 
instruire, a căuta finanŃare şi a organiza desfăşurarea instruirii, adică instruire la locul de muncă sau în 
clasă.  După instruire, ULR şi angajatorul pot evalua calitatea instruirii realizate, dar şi dacă instruirea 
a servit la acoperirea lipsurilor în ceea ce priveşte competenŃele identificate anterior prin Analiza 
necesarului de calificări.  Acest ciclu poate fi repetat de câte ori este nevoie pentru a asigura că toŃi 
muncitorii care au identificat necesităŃi de instruire şi le-au îndeplinit.   
 
Aşa cum s-a subliniat anterior în setul de instrumente, dialogul social este un proces continuu, iar 
exemplul de mai jos subliniază modul în care angajatorii şi sindicatele pot avea succes în stabilirea 
unei culturi a dezvoltării continue şi a învăŃării permanente. 
 
ENEL din Italia  
În anul 1999, "Pactul de cooperare" a stabilit implicarea într-un program de instruire continuă care 
implica Sindicatele, pentru a îmbunătăŃi mobilitatea forŃei de muncă interne şi a sprijini diversificarea 
afacerii. Acest program se concentra în special asupra păstrării angajatelor. Progresul lui a fost 
monitorizat de către un comitet comun pentru instruire şi posibilitatea de ocupare a forŃei de muncă.  
 
În anul 2006, a intrat în vigoare un acord ulterior asupra cooperării bilaterale şi instruirii, care se 
referea la nevoile viitoare de instruire, incluzând implicarea în instruirea noilor angajaŃi şi "învăŃarea 
permanentă".  
 
ENEL a creat o companie de instruire separată, Sfera, ca rezultat al fuzionării diverselor şcoli tehnice 
şi profesionale din cadrul companiei. Sfera asigură instruire personală, la distanŃă şi la locul de muncă 
în domenii cum ar fi limbile străine, IT, management şi al competenŃelor generale. Instruirea este 
personalizată şi se concentrează asupra rolurilor fiecărui loc de muncă. Fiecare angajat ajunge la 
consens cu Sfera asupra instruirii pe care o va primi.    
 
 
Privatizarea sau liberalizarea prezintă provocări pentru angajatori şi forŃa de muncă a acestora care ar 
putea solicita abordări diferite pentru abordarea aspectelor calificărilor.  Studiul de caz de mai jos, din 
Estonia, ilustrează modul în care angajatorii s-au adaptat la aceasta.   
 
Eesti Energia  din Estonia  
 
Liberalizarea pieŃei a însemnat că Eesti Energia a pierdut angajaŃii experimentaŃi în favoarea Ńărilor 
învecinate, în care salariul şi condiŃiile erau mai bune, constatând de asemenea că angajaŃilor rămaşi 
le lipseau calificările necesare în domeniul limbilor străine, comerŃului cu energie şi reglementărilor în 
domeniul energetic. Aceasta a condus la schimbări ale practicilor tradiŃionale de recrutare.  
 
În timp ce a fost "cumpărată" experienŃă (adesea prin head hunting) din străinătate, compania a fost 
supusă rebranding-ului ca angajator atractiv, în sensul oferirii unor salarii generoase şi al posibilităŃii 
de implicare într-un sector dinamic şi important din punct de vedere structural. Pentru a aborda lipsa 
calificărilor tehnologice, compania a participat la târguri de ocupare a forŃei de muncă, zile ale porŃilor 
deschise şi colaborări pe tema oportunităŃii muncii cu facultăŃi (Universitatea Tehnică din Tallin etc.), 
dar a şi sponsorizat studenŃi pentru a participa în străinătate la programe-stagiu de schimb aşa încât 
să poată obŃine noi cunoştinŃe şi calificări (de ex. în FranŃa în sectorul energiei nucleare) şi să 
cunoască condiŃiile de muncă din pieŃele complet liberalizate.  
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Proiectarea aspectelor pe termen lung ale calificărilor este în mod clar metoda preferată de abordare 
a lipsei calificărilor.  Totuşi, E.On din Suedia a constatat că, sprijinindu-şi forŃa de muncă prezentă, în 
special pe acei angajaŃi care abandonaseră programul de instruire al companiei, şi-ar putea completa 
rapid calificările care lipseau.   
 
E.On din Suedia  
  
E.On Suedia a pus în aplicare un proiect prin care se încearcă identificarea indivizilor care au 
abandonat educaŃia în domeniul electricităŃii. . Compania va sprijini aceşti indivizi pentru a îşi încheia 
studiile din punctul în care le-au abandonat. Compania a susŃinut că aceasta este o abordare rapidă şi 
rentabilă pentru a completa lipsurile de forŃă de muncă din sector.  
 
 
4.3 Instruire, reinstruire şi redistribuire: un rezumat 
Planificarea pe termen lung a forŃei de muncă ce include crearea profilului calificărilor şi necesităŃile 
viitoare de forŃă de muncă reprezintă esenŃa facilitării posibilităŃii de ocupare a forŃei de muncă şi 
posibila redistribuire a acesteia în cadrul companiei. Parte a acestei planificări trebuie să implice 
mecanisme oficiale de reinstruire atât la nivelul companiei cât şi la cel sectorial, integrate programelor 
oficiale de redistribuire. 
 
Utilizarea opŃiunilor de pensionare anticipată în timpul restructurării ar trebui realizată împreună cu 
monitorizarea necesarului de calificări adecvate în cadrul companiei deoarece dacă nu se Ńine complet 
cont de echilibrul dintre acestea, s-ar putea ajunge la îndepărtarea calificărilor din companie, ceea ce 
ar putea avea efecte dăunătoare în viitor. 
 
Promovarea învăŃării permanente în rândurile forŃei de muncă va avea un efect benefic pentru posibila 
pierdere a calificărilor. Aceasta s-a obŃinut prin programele de învăŃare ale sindicatului, parteneriate cu 
facultăŃile şi repoziŃionarea eficace a companiilor ca buni angajatori.  
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4.4. List ă de verific ări pentru instruire, reinstruire şi redistribuire 
 

• Există un profil al calificărilor pe termen lung pentru organizaŃie şi o strategie de instruire 
pentru punerea acestuia în practică?  

BifaŃi □ 
 

• Previzionările pe scară largă ale calificărilor pentru sector şi anticiparea tranziŃiei în 
problemele mediului înconjurător stau la baza strategiei organizaŃionale? 

BifaŃi □ 
 

• Există un program de redistribuire pe termen lung care facilitează mutarea angajaŃilor din 
posturile care vor deveni depăşite în zone în care va exista cerere pentru calificările acestora 
şi funcŃionează un mecanism pentru monitorizarea şi facilitarea unor asemenea posibilităŃi? 

BifaŃi □ 
 

• FuncŃionează mecanisme sectoriale în Ńara dumneavoastră care asigură reinstruirea pentru 
cei afectaŃi de schimbarea organizaŃională? 

BifaŃi □ 
 

• Aspectele mix-urilor calificărilor forŃei de muncă au fost abordate de către partenerii sociali în 
discuŃiile acestora asupra schimbării organizaŃionale? 

BifaŃi □ 
 

• Dacă au fost utilizate strategiile de pensionare anticipată, au fost abordate riscurile potenŃiale 
ale îndepărtării calificărilor? 

BifaŃi □ 
 

• Dacă au fost recomandate plăŃile voluntare generoase pentru concediere, s-a luat în 
considerare alternativa utilizării acestor plăŃi pentru reinstruirea indivizilor? 

BifaŃi □ 
 

• Partenerii sociali au Ńinut cont de posibilul aspect al păstrării muncitorilor mai vârstnici, 
incluzând de exemplu avantajele păstrării muncitorilor mai vârstnici, implicaŃiile legislaŃiei 
europene şi naŃionale referitoare la discriminarea pe criterii de vârstă, promovarea învăŃării 
permanente? 

BifaŃi □ 
 

• Dacă a fost luată decizia de utilizare a concedierilor în timpul schimbării organizaŃionale, au 
fost create mecanisme oficiale care vor sprijini indivizii să găsească locuri de muncă 
alternative în cadrul organizaŃiei şi în exteriorul acesteia? 

BifaŃi □ 
 

• S-a Ńinut cont de utilizarea reprezentanŃilor pentru învăŃare ai sindicatelor pentru facilitarea 
reinstruirii anterior schimbării organizaŃionale sau în timpul acesteia sau în contextul învăŃării 
permanente? 

BifaŃi □ 
 

• Există mecanisme de monitorizare şi evaluare a programelor de reinstruire? 

BifaŃi □ 
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5. Aspecte psihosociale şi referitoare la s ănătate 
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5.1 De ce sunt importante aspectele psihosociale şi cele referitoare la s ănătate 
Este important pentru partenerii sociali să înŃeleagă impactul restructurării asupra sănătăŃii mentale şi 
fizice a muncitorilor afectaŃi, dar şi asupra organizaŃiei în totalitatea ei. Stresul datorită nesiguranŃei 
sau angajării nesigure se poate manifesta prin înrăutăŃirea stării de sănătate, dar poate avea impact şi 
asupra performanŃelor şi eficienŃei afacerii.  Restructurarea poate dezvălui şi accentua condiŃiile de 
sănătate existente în rândurile forŃei de muncă, dar poate declanşa şi probleme noi. În plus, partenerii 
sociali vor trebui să fie conştienŃi şi de impactul restructurării asupra sănătăŃii acelor muncitori care 
continuă să rămână angajaŃi după restructurare, aşa-numitul „sindrom al supravieŃuitorului”.  După 
restructurare, fluxul de lucru al celor rămaşi se poate intensifica, iar aceasta poate avea un efect 
negativ asupra angajaŃilor rămaşi, ceea ce poate submina întregul scop al operaŃiei de restructurare, 
compunând efectele boală-sănătate asupra angajaŃilor şi creând tensiuni puternice asupra 
persoanelor, relaŃiilor lor cu alŃi manageri şi cu întreaga organizaŃie Adesea se presupune că angajaŃii 
vor putea administra singuri procesul de tranziŃie imediat după restructurare. Cu toate acestea, 
dovezile arată că vitezele de recuperare variază şi este necesar sprijin pentru indivizi după 
schimbarea pierderii totale a locului de muncă sau a tranziŃiei dintr-o parte a companiei într-alta.   
 
Aşa cum au arătat cercetările (MIRE), promovarea sănătăŃii la locul de muncă anterior restructurării 
poate crea o cultură a conştientizării sănătăŃii, ceea ce dă posibilitatea muncitorilor şi angajatorului lor 
să se adapteze şi să facă faŃă schimbării. Totuşi, în ciuda avantajelor potenŃiale, Serviciile de sănătate 
ocupaŃională nu sunt accesibile la nivel universal şi nu inlcud întotdeauna iniŃiative de promovare a 
sănătăŃii preventive.   
 
 
5.2 Cum pot fi abordate aspectele psihosociale şi cele referitoare la s ănătate 
 
5.2.1 Interven Ńii la locul de munc ă 
Există exemple de parteneri sociali care cooperează pentru a minimiza stresul inutil asupra indivizilor 
şi a companiei pentru care lucrează. Ca şi în cazul altor aspecte abordate în acest Set de instrumente, 
este vital să se Ńină cont de impactul potenŃial asupra sănătăŃii muncitorilor cu mult timp înainte de 
restructurare pentru a minimiza stresul şi alte efecte secundare.  
 
Studiul de caz de mai jos, pus la dispoziŃie de Austrian Association of Electricity Companies (AsociaŃia 
austriacă a companiilor de electricitate), ilustrează tipul de sprijin pe care îl pot asigura angajatorii 
celor afectaŃi negativ de restructurare. 
 
O companie recunoaşte că schimbarea este un ciclu continuu şi, ca răspuns, compania are obligaŃia 
de a asista forŃa de muncă cu măsuri preventive.  În timpul procesului de restructurare, angajaŃilor li se 
pun la dispoziŃie activităŃi speciale de instruire şi mentorat în domeniul sănătăŃii. În cadrul companiei, 
accentul se pune pe generarea unui loc de muncă modern şi sănătos, deoarece compania a candidat 
la certificatul "promovarea sănătăŃii la locul de muncă", decernat în anul 2006. Pentru a reuşi să 
câştige acest trofeu, companiei i s-a cerut să respecte un număr de criterii şi au fost luate următoarele 
măsuri:  
 

- Cooperarea cu Serviciul naŃional pentru sănătate şi FGÖ pentru sprijin 

- "Verificarea energetică" a companiei (ConsultanŃă mobilă pentru sănătate) în toate filialele 

- Program de instruire pe diverse teme de sănătate 

- Concentrare asupra nutriŃiei, a gustărilor sănătoase 

- Reeducarea cantinei companiei, Supravegherea greutăŃii la locul de muncă  

- Expres cu fructe şi legume, clubul morcovului (pentru fiecare secretariat) 

- Concentrare asupra mişcării 

- Pregătire fizică pentru primăvară şi iarnă, pregătire fizică pentru locul de muncă 

- QiGong, Feldenkrais, Marş nordic 
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Exemple de asemenea iniŃiative ar putea include iniŃiative de reabilitare pentru îmbunătăŃirea 
reintegrării muncitorilor bolnavi; sesiuni pentru creşterea conştientizării organizaŃiilor şi a indivizilor 
asupra potenŃialelor riscuri pentru sănătate, sprijinului social şi consilierii în situaŃiile de redistribuire şi 
monitorizarea stării de sănătate a fiecărui angajat. În plus, un număr de companii a introdus iniŃiative 
anticipative care includ instrumente pentru ca angajaŃii să îşi monitorizeze propria stare de sănătate, 
simultan acordând companiei mijloacele de a monitoriza stresul în timpul reorganizării. 
 
Unele companii angajează specialişti în domeniul sănătăŃii pentru a sprijini integrarea la locul de 
muncă a politicilor referitoare la sănătate. De exemplu, CEZ din Republica Cehă angajează direct trei 
psihologi, dar şi un serviciu complet pentru sănătate pentru toŃi angajaŃii săi. Această resursă ar putea 
fi vitală în timpul restructurării şi după aceea. În cazul British Gas, fiecărui muncitor i s-a dat 
posibilitatea de a apela o linie telefonică independentă pentru a primi sfaturi în probleme legate de 
sănătate.  
 
O altă iniŃiativă inovativă, realizată de o organizaŃie din afara sectorului, acoperă introducerea unei 
„Zile a sănătăŃii" organizată o dată pe an pentru a promova sănătatea angajaŃilor şi a le da 
posibilitatea de a deveni mai conştienŃi în privinŃa problemelor legate de stare proastă de sănătate, 
cum ar fi stresul.  IniŃiativa Zilei sănătăŃii a inclus informaŃii referitoare la siguranŃa la locul de muncă, 
dar şi la tehnici de relaxare, sporturi, cântat şi activităŃi de grup şi promovarea unui echilibru între 
muncă şi viaŃă, datorită naturii muncii solicitante în spital, număr mare de ore de muncă, muncă în 
schimburi şi nivel ridicat de stres fizic şi psihologic.   
 
Desigur nu doar angajatorii oferă sprijin. Studiul de caz de mai jos ilustrează ce pot face sindicatele 
pentru membrii lor în perioade dificile. 
 
Unison, sindicatul serviciilor publice din Regatul Unit, le oferă membrilor săi sprijin sub forma 
„Bunăstare la Unison".  Aceasta este o iniŃiativă caritabilă condusă de sindicat pentru a asista membrii 
prin aspecte practice care pot reduce stresul resimŃit de către un individ, împiedicând apariŃia 
sentimentului de izolare şi singurătate în timpul procesului. Bunăstarea la Unison este un serviciu 
unic, confidenŃial, care oferă sfaturi şi sprijin doar membrilor Unsion şi familiilor acestora pe 
următoarele teme   

•  ConsultanŃă în problema datoriilor  

•  Ascultare şi sprijin  

•  AsistenŃă financiară  

•  Pauze şi vacanŃe  

•  ConsultanŃă personală 

 
IniŃiativa caritabilă desfăşoară şi seminarii naŃionale pentru a îi ajuta pe membri şi familiile acestora să 
depăşească anumite probleme şi oferă de asemenea sprijin financiar pentru „pauzele de bunăstare’. 
 
 
Există şi alte exemple bune din exteriorul industriei electricităŃii care ilustrează modul în care 
companiile ar putea monitoriza sănătatea angajaŃilor săi, ca şi în studiul de caz BT din Regatul Unit. În 
contextul desfăşurării restructurării şi al problemelor legate de aspectele de sănătate şi securitate, BT, 
împreună cu sindicatele a introdus un instrument proiectat pentru a identifica şi aborda stresul pentru 
întreaga sa forŃă de muncă. Instrumentul (STREAM) era sub forma unei evaluări on-line aflate pe 
reŃeaua intranet a companiei, evaluare mediatizată pe scară largă. Întrebările se referă la domenii cum 
ar fi solicitările locului de muncă, controlul asupra procesului de muncă, sprijin managerial, relaŃii la 
locul de muncă, roluri şi, în mod semnificativ, schimbare. Formularul complet îi identifică pe cei care 
suferă de stres sau sunt în pericol de a suferi de stres. Muncitorului i se oferă un ghid asupra modului 
de abordare a oricăror probleme apărute şi ajutor suplimentar dacă este necesar prin intermediul 
Programului de asistenŃă pentru angajaŃi. În timp ce instrumentul nu a fost introdus special datorită 
restructurării, compania împreună cu sindicatele au putut corobora rezultatele anonime pentru a 
monitoriza stresul la locul de muncă, în special în legătură cu schimbarea organizaŃională.   
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5.3 Aspecte psihosociale şi referitoare la s ănătate: un rezumat 
ExperienŃele restructurării pot avea efecte negative asupra sănătăŃii celor care părăsesc compania, 
dar şi a celor care rămân. Pentru a minimiza asemenea efecte, este benefică promovarea strategiilor 
în domeniul sănătăŃii înaintea restructurării şi în timpul acesteia. Aceasta ar trebui să devină parte a 
contextului mai larg al promovării unei forŃe de muncă sănătoase şi poate implica extinderea serviciilor 
existente de sănătate ocupaŃională. Sindicatele pot avea de asemenea un rol în furnizarea serviciilor 
către membrii lor care le sprijină pe parcursul schimbării, dar aceste cheltuieli ar putea să nu fie 
suportate de compania care şi ea acordă ajutor angajaŃilor săi. 
 
 
5.4 Lista de verificare pentru aspectele psihosocia le şi referitoare la s ănătate  
 
 

• Serviciile de sănătate ocupaŃională ale companiilor au fost implicate în procesul de schimbare 
organizaŃională? 

BifaŃi □ 
 

• Sindicatele implicate în schimbarea organizaŃională asigură consultanŃă şi/sau sprijin practic 
în problemele legate de sănătate? 

BifaŃi □ 
 

• Efectele potenŃiale ale schimbării organizaŃionale, cum ar fi intensificarea procesului de 
muncă, au fost luate în considerare de către partenerii sociali cu privire la sănătatea forŃei de 
muncă rămase?  

BifaŃi □ 
 

• Partenerii sociali au luat în considerare mecanisme pentru angajaŃi, pentru monitorizarea stării 
de sănătate a acestora şi dacă da, informaŃiile rezultate sunt disponibile celor care iau decizii 
strategice referitoare la schimbarea organizaŃională? 

BifaŃi □ 
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6. Rolul autorit ăŃilor publice 
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6.1 De ce sunt importante autorit ăŃile publice 
Restructurarea poate avea un impact imens asupra economiilor locale, în special atunci când 
compania care face concedieri este principalul angajator din regiune.  Şocul efectelor asupra lanŃurilor 
de furnizare locale, adesea IMM-uri, poate fi grav.  La nivel regional, autorităŃile joacă un rol cheie 
asupra sprijinului regenerării şi reaşezării muncitorilor după restructurare.  AutorităŃile publice în acest 
context includ furnizorii de instruire şi educaŃie, puterea executivă locală şi centrală, serviciile de 
căutare a locurilor de muncă şi centrele de beneficii pentru bunăstare. În câteva Ńări europene 
„companiile de transfer" la nivel regional acŃionează ca angajator substitut temporar, promovând 
căutarea locurilor de muncă şi instruirea în rândul muncitorilor strămutaŃi. IniŃiativele europene pe 
scară largă pot de asemenea asigura finanŃarea pentru regiunile administrate de autorităŃile publice 
 
Răspunsurile la restructurare depăşesc în acest fel organizaŃia şi se transmit partenerilor sociali. De 
câtva timp, Comisia Europeană a susŃinut noŃiunea de „flexibilitate şi securitate socială", care este o 
combinaŃie de flexibilitate a pieŃei forŃei de muncă şi a securităŃii adecvate pentru muncitori.  Conceptul 
de flexibilitate şi securitate socială nu are rolul de a prezenta o cultură a „angajării şi concedierii", ci 
dimpotrivă, în cazul în care este corect implementată, oferă muncitorilor „siguranŃa ocupării forŃei de 
muncă", în contradicŃie cu noŃiunea de „siguranŃă a locului de muncă" şi se bazează pe planificare clar 
definită, holistică, pe termen lung, realizată de către angajatori.   
 
Conceptul de flexibilitate şi securitate socială implică de asemenea restructurarea permanentă, în care 
angajatorul şi forŃa de muncă recunosc că schimbarea este inevitabilă şi cooperează constructiv 
pentru a asigura că oamenii sunt implicaŃi şi simt că fac parte din ciclul schimbării.  Politicile integrate 
de flexibilitate şi securitate socială se găsesc adesea în Ńările în care dialogul, şi, mai presus de toate, 
încrederea, între partenerii sociali şi între partenerii sociali şi autorităŃile publice, a ajucat un rol 
important." Comunicat al Comisiei Europene (REF). 
 
„Stâlpii” flexibilităŃii şi securităŃii sociale sunt: 
 

• Acorduri contractuale flexibile şi de încredere 
• Strategii de învăŃare permanentă cuprinzătoare 
• Politici eficace ale pieŃei forŃei de muncă active 
• Sisteme moderne de securitate socială 

 
Puterea executivă naŃională şi regională joacă astfel un rol cheie pentru asigurarea politicilor necesare 
pieŃei forŃei de muncă, în special pentru anticiparea şi identificarea necesarului de viitoare calificări 
pentru pieŃele naŃionale şi regionale ale forŃei de muncă şi furnizând infrastructura pentru posibilitatea 
de ocupare a forŃei de muncă pe termen lung a muncitorilor. În plus, tranziŃia la o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon nu poate avea loc la nivel organizaŃional şi trebuie condusă de puterea 
executivă naŃională şi regională. Acestea ar trebui să sprijine organizaŃiile în reorientarea către 
cererea şi oferta de energie alternativă şi în anticiparea calificărilor relevante şi sprijinirea nevoilor 
muncitorilor de a se adapta acestor schimbări. 
 
 
6.2 Cum poate fi abordat aspectul implic ării autorit ăŃii publice? 
 
6.2.1 Căutarea sprijinului 
IntervenŃia de sprijin din partea autorităŃilor locale necesită participarea acestora la discuŃii încă din 
etape timpurii.  Există câteva iniŃiative la nivel european pentru a sprijini companiile supuse schimbării 
în anumite regiuni şi există câteva alte iniŃiative naŃionale care au rolul de a sprijini regenerarea şi 
adaptarea în anumite regiuni.  Sindicatele pot sprijini candidatura unui angajator pentru sprijin din 
partea autorităŃilor locale, dar, din nou, dacă iniŃiativa va atrage finanŃarea necesară, sindicatul trebuie 
implicat într-o etapă timpurie pentru a asigura susŃinerea.  
 
Cu toate că există câteva exemple în care autorităŃile publice au sprijinit schimbarea în cadrul unei 
organizaŃii, pot exista priorităŃi competitoare.  Acest lucru se poate întâmpla când autorităŃile publice, 
probabil conduse de obiective politice, caută rezultate alternative pentru partenerii sociali.  În aceste 
cazuri, trebuie acordată atenŃie alinierii priorităŃilor partenerilor sociali cu cele ale altor interese 
garantate.      
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Rolul autorităŃilor publice poate intra în joc în cadrul discuŃiilor referitoare la finanŃare şi calificări.  
Programele de regenerare conduse de guvern pot uneori oferi finanŃare pentru instruire în perioadele 
de restructurare, ceea ce pot face şi instituŃiile mult mai mari ale UE, cum ar fi Fondul Social European 
(vezi mai departe în acest Capitol).  Exemplul unei bănci din Regatul Unit (vezi Capitolul 4) ilustrează 
modul în care autorităŃile publice (în acest caz un institut de studii superioare) şi partenerii sociali pot 
lucra împreună. Aici, angajatorul, sindicatul şi ReprezentanŃii pentru învăŃare ai sindicatului au obŃinut 
finanŃare pentru instruire ulterioară şi recalificarea forŃei de muncă afectate. 
 
Cu sprijinul guvernului şi al autorităŃilor locale, pot fi numiŃi Observatori (vezi Capitolul despre 
Anticipare şi transparenŃă).  În Italia, în cazul ENEL, acordul naŃional la nivelul întregului sector, din 
anul 2006, a recomandat introducerea unui Observator pentru energie în cadrul Ministerului pentru 
afaceri economice.  Acest organism este format din toate părŃile interesate, inclusiv sindicatele, 
guvernul, consumatorii şi companiile care ar monitoriza progresul din sector şi intervenŃiile 
recomandate, atunci când ar fi necesar. 
 
Cazul Electrabel Polaniec ilustrează consultanŃa şi sprijinul pe care le pot furniza autorităŃile publice 
locale. 
 
Electrabel Polaniec  din Polonia  
 
Unui număr de aproape 800 de angajaŃi afectaŃi de concedierile voluntare i s-a oferit reinstruire prin 
intermediul unei companii externe.  Municipalitatea locală, prin Biroul de trezorerie şi Biroul pentru 
forŃă de muncă, a fost implicată în acest proces şi a asigurat sprijin şi consultanŃă pentru o varietate 
de aspecte, cum ar fi identificarea oportunităŃilor de instruire şi ocupare a forŃei de muncă, informaŃii 
cu privire la taxe şi prin asigurarea personalului pentru a furniza consultanŃă pentru angajaŃii afectaŃi 
cu privire la viitoarele lor posibilităŃi de angajare.  
 
Desigur, intervenŃia şi sprijinul din partea autorităŃilor publice se extind la nivel internaŃional în cadrul 
UE, iar studiul de caz din Estonia arată modul în care, în cazul desfăşurării la momentul oportun, prin 
dialog cu puterea executivă şi Comisia UE, se poate asigura sprijin pentru reducerea impactului 
schimbărilor pe scară largă asupra ocupării forŃei de muncă din cadrul sectorului. 
 
Eesti Energia  din Estonia  
 
ProducŃia de electricitate şi mineritul şi procesarea şisturilor bituminoase au dimensiuni regionale 
puternice în Estonia, atât din punct de vedere economic, cât şi social. Regiunea Narva depinde în 
foarte mare măsură de sectorul electricităŃii şi, cu liberalizarea pieŃei, guvernul se temea că efectele 
negative pentru regiune vor fi uriaşe. Aceasta a candidat pentru perioade de tranziŃie extinse până în 
anul 2015 şi i-au fost acordate, aşa încât să poată respecta reglementările UE referitoare la emisiile 
din vechile fabrici de prelucrare a şisturilor bituminoase. Pentru a minimiza efectele pierderilor locurilor 
de muncă în acest sector, guvernului i s-a acordat finanŃarea programului UE pentru a dezvolta 
generarea energiei regenerabile din această regiune.    
 
O abordare destul de novatoare pentru sprijinul din partea statului a existat în Republica Cehă.  Aici, 
Ministerul Muncii şi al Politicii Sociale a fondat Birouri ale ForŃei de muncă în fiecare centru regional. 
Acestea au rolul de a oferi asistenŃă angajatorilor şi angajaŃilor în timpul oricărui program de 
restructurare şi după acesta. Din punct de vedere practic, acestea oferă consiliere în carieră, 
consiliere psihologică, reinstruire, avantaje în caz de şomaj etc. 
 
Desigur, nu toate intervenŃiile sunt binevenite şi o notă de precauŃie o aduce cazul Endesa din Spania, 
unde industria energetică, sub presiunea guvernului spaniol, a trebuit să îşi raŃionalizeze operaŃiile în 
timpul pregătirii pentru liberalizare.  Acest proces a condus la externalizare masivă şi reduceri ale 
costurilor cu investiŃiile şi întreŃinerea, iar guvernul a continuat şi a introdus un Cost al tranziŃiei spre 
competiŃie (CTC), o schemă financiară pentru a sprijini efectul restructurării ulterioare. Totuşi, 
deoarece competiŃia reală încă nu exista, CTC-urile au fost utilizate pe scară largă pentru a finanŃa 
plăŃile concedierilor generoase. Sindicatele erau iniŃial împotriva CTC-urilor, dar au negociat mult 
pentru membrii lor care le utilizau. În mod eficace, CTC-urile au dat posibilitatea companiilor să 
substituie angajaŃii existenŃi cu angajaŃi care aveau termeni şi condiŃii mai reduse, conducând la 
existenŃa forŃei de muncă cu două niveluri.  
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6.2.2 Interven Ńia la timp 
Impactul potenŃial al închiderii fabricii Vauxhall Car din zona Luton a generat un răspuns imediat din 
partea autorităŃilor publice. AgenŃia pentru dezvoltare din Estul Angliei, împreună cu compania şi 
sindicatele, a fondat Parteneriatul Vauxhall Luton cu 18 luni înainte de închidere. Parteneriatul a 
asigurat o abordare coordonată pentru agenŃiile guvernamentale locale şi a asigurat finanŃare 
substanŃială pentru o gamă de iniŃiative, cum ar fi recalificarea, reinstruirea şi dezvoltarea afacerilor 
mici. IniŃiativele se bazau pe o evaluare economică profundă a impactului local al închiderii. 
 
AutorităŃile publice au un rol clar în anticiparea şi promovarea calificărilor adecvate. Munca în 
colaborare între toate părŃile implicate, guvern, agenŃii de finanŃare, angajatori şi sindicate poate 
produce o forŃă puternică, ce poate ajuta la abordarea lipsei calificărilor, aşa cum ilustrează studiul de 
caz din Regatul Unit, de mai jos. 
 
Academia energiei din Regatul Unit  
 
Cercetările desfăşurate în Consilului calificărilor sectorului, Calificările pentru energie şi utilităŃi, au 
arătat că în următorul deceniu, 25 de procente dintre aceşti muncitori care fac să funcŃioneze reŃelele 
de electricitate ale Marii Britanii se vor pensiona, creând o mare lipsă de calificări şi alte probleme. Ca 
răspuns la această cercetare, Institutul de formare a inginerilor în domeniul electric a fondat o 
Academie a energiei în parteneriat cu Consiliile calificărilor sectorului, care are rolul de a pregăti 
inginerii absolvenŃi, permiŃându-le să îşi continue educaŃia.  Această iniŃiativă este posibilă doar prin 
colaborarea angajatorilor din industrie care lucrează cu Consiliul calificărilor sectorului (SSC).  
Sindicatele sunt implicate în Consiliul SSC şi, deşi SSC-urile sunt „conduse de angajator", finanŃarea 
de la guvern cere ca şi sindicatele să aibă un rol în acest proces.  
 
AutorităŃile regionale pot de asemenea juca un rol în reducerea impactului restructurării asupra IMM-
urilor. În Germania, un pact teritorial de ocupare a forŃei de muncă a abordat o criză în sectorul 
ingineriei mecanice din Braunschweig (Kooperationsinitiative Maschinenbau, KIM). Aici, sindicatul IG 
Metall a jucat iniŃial un rol cheie în promovarea punerii bazelor unei rezerve de forŃă de muncă, 
realizând un acord colectiv care asigura transferul personalului între unsprezece IMM-uri din regiune. 
Această rezervă de forŃă de muncă a permis companiilor să îşi crească flexibilitatea şi să facă faŃă 
fluctuaŃiilor structurale ale comenzilor, evitând concedierile şi angajarea personalului pe termen scurt.  

6.2.3 Func Ńionarea parteneriatelor 
Sunt disponibile câteva fonduri europene pentru promovarea ocupării forŃei de muncă.  Fondul Social 
European (ESF) este unul dintre Fondurile Structurale ale UE, fondat pentru reducerea diferenŃelor de 
prosperitate şi standarde de viaŃă în statele membre şi regiunile UE şi, prin urmare, promovează 
coeziunea economică şi socială.  Există criterii pentru stabilirea finanŃării, dar angajatorii pot, 
împreună cu autorităŃile publice, atrage finanŃarea pentru anumite proiecte.   
 
Equal este o iniŃiativă finanŃată prin Fondul Social European (ESF), care pilotează şi promovează noile 
iniŃiative pentru combaterea discriminării şi inegalităŃile din cadrul pieŃei forŃei de muncă.  Acesta 
sprijină indivizii care au un loc de muncă, precum şi pe cei care caută un loc de muncă. În plus, 
iniŃiativa include de asemenea sprijin pentru ajutor în integrarea celor care solicită azil.  
 
Equal se axează pe o serie de teme, şi anume: 
 

• Parteneriat, aducerea împreună a jucătorilor regionali cheie, cum ar fi organismele de 
instruire, ONG-uri, companii, servicii publice de ocupare a forŃei de muncă etc. 

• Abordare tematică, în concordanŃă cu Strategia europeană de ocupare a forŃei de 
muncă 

• InovaŃie, idei noi 
• Autonomie, întărirea construcŃiei capacităŃii în rândul participanŃilor 
• TransnaŃionalitatea, învăŃarea transfrontalieră 
• Înglobarea, integrarea bunelor practici 
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6.2.4 Alternative  
AutorităŃile publice locale pot fi convinse, de către partenerii sociali, să sprijine planurile pentru 
alternative.  De exemplu, în Germania, sindicatul IG Metal a jucat un rol în crearea unui parteneriat 
public-privat, implicând un angajator şi autoritatea locală, pentru a produce o strategie pentru 
dezvoltarea urbană şi a afacerii în contextul declinului ocupării forŃei de muncă în sectoarele 
tradiŃionale.   
 
 
6.3 Rolul autorit ăŃilor publice: un rezumat   
În contextul restructurării, autorităŃile publice vor include furnizorii de instruire şi educaŃie, puterea 
executivă la nivel local, naŃional şi european, serviciile de căutare a locurilor de muncă şi centrele de 
bunăstare şi avantaje. Toate aceste organisme sau unele dintre ele pot avea un rol pozitiv în 
administrarea proceselor de restructurare, în special dacă compania supusă restructurării este 
principalul angajator şi forŃa economică din zona locală. Abordarea la timp a unor asemenea 
organisme oferă posibilitatea stabilirii parteneriatelor cu acestea. Prin asemenea parteneriate, cei 
implicaŃi în restructurare pot avea un mai mare acces la schemele de regenerare şi la finanŃarea 
socială şi structurală la nivel european care ar sprijini angajaŃii să obŃină noi calificări care le-ar 
îmbunătăŃi capacitatea potenŃială de ocupare a forŃei de muncă. Deosebit de important aici este 
conceptul de flexibilitate şi securitate socială pe baza cărora pot fi iniŃiate asemenea parteneriate.  
 
 
 
6.4 List ă de verific ări pentru rolul autorit ăŃilor publice 
 

• Există iniŃiative europene, naŃionale şi/sau regionale care vor sprijini schimbarea 
organizaŃională în localitatea dumneavoastră, de ex. Fondul social european, programe de 
regenerare finanŃate sau iniŃiative în domeniul educaŃiei? 

BifaŃi □ 
 

• Localitatea dumneavoastră poate fi prezentată autorităŃilor publice ca putând avea necesităŃi 
socioeconomice unice provenite din schimbarea organizaŃională care trebuie abordate prin 
intervenŃia europeană şi/sau cea a puterii executive naŃionale? 

BifaŃi □ 
 

• Partenerii solicită într-o etapă timpurie autorităŃile publice pentru a ajuta la reducerea 
impactului pe scară mai largă al restructurării în regiune, inclusiv lanŃul de distribuŃie? 

BifaŃi □ 
 

• Partenerii solicită autorităŃile publice să ajute organizaŃiile în planificarea pentru schimbarea 
pe scară mai largă în sector, inclusiv pentru tranziŃia la o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon? 

BifaŃi □ 
 
 

• Acolo unde autorităŃile publice au un impact potenŃial asupra schimbării organizaŃionale, 
acestea doresc să obŃină aceleaşi rezultate ca şi partenerii sociali? 

BifaŃi □ 
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7. ÎnvăŃarea transfrontalier ă 
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7.1 De ce este important ă învăŃarea transfrontalier ă 
Restructurarea are loc din ce în ce mai mult în context internaŃional, caracterizat de extinderea 
companiilor multinaŃionale în Europa şi, mai recent, în Ńările Europei Centrale şi de Est. Generalizarea 
bunelor practici ca răspuns la restructurare are întotdeauna un caracter benefic, în ciuda diferenŃelor 
culturale, legislative şi de dinamică la locul de muncă.  Sindicatele şi angajatorii din sectorul european 
al electricităŃii ar trebui să aibă ca scop schimbul transfrontalier de informaŃii la intervale regulate 
pentru a îmbunătăŃi bunele practici şi a maximiza eforturile pentru minimizarea impactului restructurării 
asupra angajaŃilor şi a maximiza impactul asupra afacerii. 
 
 
7.2 Cum poate fi abordat aspectul înv ăŃării transfrontaliere? 
 
7.2.1 Consiliile europene de întreprindere 
Consiliile europene de întreprindere (EWC) sunt mecanisme utile prin care se poate realiza învăŃarea 
transfrontalieră.  Faptul că angajaŃii şi managerii se întâlnesc la intervale regulate pentru a discuta 
aspectele prezente în operaŃiunile companiei în câteva state pot întări înŃelegerea şi facilita schimbul 
de informaŃii.  Consiliile europene de întreprindere au potenŃialul de a crea dialogul social puternic şi 
robust şi un mediu în care pot avea loc discuŃii cinstite şi oneste între angajaŃi şi angajatorii acestora. 
La nivel european, angajatorul şi federaŃiile angajaŃilor pot lua în considerare realizarea eforturilor 
suplimentare pentru a asigura diseminarea bunelor practici de lucru către membrii lor şi desfăşurarea 
unui dialog continuu, adăugând valoare căilor de comunicare tradiŃionale. Exact deoarece au fost 
create EWC ca răspuns la legislaŃia europeană, angajatorii şi reprezentanŃii EWC şi compania au 
obligaŃia statutară de a sigura dialogul adecvat între management şi muncitori, prin întâniri regulate 
ale EWC, iar aceasta ar trebui să aibă ca rezultat asigurarea că dialogul regulat cu EWC previne 
surprizele.   
 
În plus, în probleme transfrontaliere, EWC-urile pot promova metode anticipative de lucru, deoarece 
angajatorul este obligat să prezinte Consilului toate propunerile care afectează nivelurile de ocupare a 
forŃei de muncă, situaŃia financiară şi, în general, orice schimbări posibile ale operaŃiunilor organizaŃiei.  
Aceasta ar trebui să asigure impulsul şi orientarea adecvate dacă se realizează în comun între 
partenerii sociali, pentru a face posibilă anticiparea şi transparenŃa necesare. 
 
7.2.2 Federa Ńiile sindicatelor europene şi organiza Ńiile angajatorilor 
La nivel european, sindicatul şi federaŃiile angajatorilor pot de asemenea sprijini în câteva moduri 
învăŃarea transfrontalieră. Este posibil ca metoda cea mai frecvent utilizată pentru crearea unui mediu 
de învăŃare transfrontalieră să fie prin Dialog social în cadrul sectorului.  ReprezentanŃii angajatorului 
şi ai muncitorilor discută la intervale regulate şi schimbă informaŃii asupra unei multitudini aspecte, iar 
acest proces este important pentru extinderea cunoştinŃelor părŃilor şi privirea în interiorul 
operaŃiunilor, a dificultăŃilor şi poziŃiilor numărului opus. De obicei, aceste organizaŃii tip umbrelă pun la 
un loc diverse secŃiuni ale membrilor lor pentru a discuta strategia şi metodologia pentru îmbunătăŃirea 
intereselor lor.  Fiecare organizaŃie va obŃine o cantitate mare de cunoştinŃe şi experienŃă în industriile 
în care activează, iar acest lucru ar putea fi utilizat în mod adecvat pentru a sprijini învăŃarea 
transfrontalieră între cele două laturi ale industriei.    
 
EMF şi „Cererea comun ă”   
 
Unul dintre obiectivele FederaŃiei europene a lucrătorilor din industria metalului este de a îşi coordona 
afiliaŃii pentru a promova învăŃarea permanentă la locul de muncă în întreaga Europă.  În cadrul 
campaniei "Cererea comună", fiecare afiliat are responsabilitatea de a îşi asigura activiştii care 
lucrează la nivel local cu organizaŃia la care sunt membri şi angajatorul pentru a realiza un acord cu 
angajatorul asupra unuia sau mai multor aspecte, cum ar fi 5 zile de instruire plătită pe an, instruire 
vocaŃională răsplătită de calificări recunoscute, un plan anual de instruire, dreptul individului la 
instruire etc.  Astfel, campania se referă în aceeaşi măsură la coordonarea politicii EMF în Europa, ca 
şi la promovarea învăŃării permanente.  Fiecare afiliat trebuie să raporteze EMF şi să sublinieze 
situaŃia prezentă în statul său şi etapele care au fost parcurse pentru a promova campania.  Prin 
sprijinul acordat afiliaŃilor săi pentru a realiza exerciŃii de acest fel, EMF intenŃionează să dezvolte 
relaŃia dintre afiliaŃii săi şi, prin intermediul campaniei, să promoveze învăŃarea transfrontalieră.   
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7.2.3 Oportunit ăŃi la nivel organiza Ńional 
Angajatorii şi sindicatele pot coopera pentru a promova învăŃarea transfrontalieră la nivel naŃional şi 
sectorial pentru a face posibilă o mai bună înŃelegere a aspectelor.  Schimbul de informaŃii între 
partenerii sociali, chiar şi la locul de muncă, este vital pentru menŃinerea bunelor relaŃii industriale între 
părŃi, nu doar în cadrul statului, ci şi în cadrul aceleiaşi companii în străinătate.    
 
Promovarea învăŃării transfrontaliere între pieŃele mai noi şi cele mai mature este demonstrată în 
următorul studiu de caz. Managementul companiei Eesti Energia şi angajaŃii ei au lucrat împreună 
pentru a învăŃa de la omologii lor din alte zone. 
 
Eesti Energia  din Estonia  
 
În timpul pregătirii pentru schimbare, atât compania cât şi reprezentanŃii sindicatului au câştigat 
experienŃă directă din partea colegilor lor care activau pe pieŃele mai mature. ReprezentanŃii 
sindicatului i-au observat îndeaproape pe omologii lor din Nordpool şi sindicatele sectoriale din 
Europa, accentuând implicarea Estoniei faŃă de o piaŃă liberalizată. ReprezentanŃii companiei au în 
plan vizitarea ESB(IE) şi CEZ (CR), cu ajutorul unui consultant extern, pentru a afla experienŃele 
operaŃionale ale restructurării. Mai curând furnizorii efectivi decât cei apropiaŃi, care vor deveni 
competitori direcŃi. În plus, compania a cumpărat o firmă de administrare şi consultanŃă în domeniul 
electric din Finlanda pentru a câştiga experienŃă externă în restructurarea din zona Nordpool.  
 
Sindicatele pot de asemenea participa la învăŃarea transfrontalieră, aşa cum ilustrează studiul de caz 
MIRE al EDF din Regatul Unit. În anul 1995, London Electricity care atunci era încă independentă a 
decis relocarea operaŃiunilor centrului său de apelare. Compania a dorit să profite de costurile scăzute 
ale proprietăŃilor şi ale ocupării forŃei de muncă. Cu toate că parte a personalului din Londra s-a mutat, 
majoritatea angajaŃilor din noul centru au fost recrutaŃi local.  Compania a folosit această ocazie 
pentru a pune capăt recunoaşterii sindicatului în rândul personalului centrului de apelare.  Sindicatul 
Unison a reuşit să îşi menŃină baza de membri la centru şi a continuat să lupte pentru recunoaştere. 
Totuşi, nu a existat progres imediat în această problemă, nici chiar după cumpărarea EDF de către 
London Electricity în anul 1998. Unison a fost implicat în organismul special de negociere care discuta 
fondarea unui Consiliu european de întreprindere (EWC). A fost fondat EWC şi s-a întrunit pentru 
prima dată către finele anului 2001. Sindicatul a creat legături cu sindicatele franceze din EDF şi, în 
special, cu CGT, cel mai mare sindicat din companie. Ca rezultat al recunoaşterii în cazul Doxford, 
întrebarea a devenit o problemă ridicată la nivelul Grupului EDF, iar Unison a folosit-o pentru a îşi 
sprijini campania.  CGT s-a întâlnit cu managementul EDF şi a explicat că EDF ar trebui să 
recunoască sindicatele şi să se angajeze în dialog social cu acestea.  Ca rezultat, compania a spus că 
va recunoaşte sindicatele din Doxford ca parteneri sociali.  La sfârşitul anului 2002, EDF a recunoscut 
oficial Unison în centrul de apelare.   
 
 
7.3 ÎnvăŃarea transfrontalier ă: un rezumat  
Datorită naturii transfrontaliere din ce în ce mai extinse a operaŃiilor companiei din sector, există 
oportunităŃi mai mari de utilizare a bunelor practici de restructurare aplicate în alte zone. Acest lucru 
este îndeosebi adevărat de când pieŃele europene continuă să se deschidă. Organismele la nivel 
european, cum ar fi EWC-urile, federaŃiile sindicatelor europene şi organizaŃiile angajatoare pot facilita 
această diseminare a răspunsurilor pozitive la restructurare.        
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7.4 Lista de verific ări pentru înv ăŃarea transfrontalier ă 
 

• Consiliile europene de întreprindere monitorizează şi anticipează schimbarea organizaŃională 
la nivel european şi îşi folosesc experienŃa pentru problemele restructurării la nivel naŃional? 

BifaŃi □ 
 

• FederaŃiile angajatorului şi ale angajaŃilor au fost folosite pentru a facilita diseminarea bunelor 
practici utilizate în schimbările organizaŃionale din alte companii? 

BifaŃi □ 
 

• Au fost explorate la nivel organizaŃional posibilităŃile învăŃării transfrontaliere în cadrul 
departamentului de resurse umane sau al sindicatelor? 

BifaŃi □  
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Anexa 1: Studiu de caz aprofundat al restructur ării la Vattenfall AB 
 
Introducere 
Vattenfall a fost iniŃial fondată de guvernul suedez la începutul secolului al 20lea, ca departament al 
aparatului administrativ însărcinat cu dezvoltarea energiei hidraulice. Era angajatorul principal în multe 
comunităŃi din Suedia, în special în zonele mai puŃin populate. Această postură a făcut ca Vattenfall să 
adopte o abordare responsabilă din punct de vedere social faŃă de angajaŃii săi şi comunităŃile 
acestora, iar compania a fost recunoscută pentru că asigura "locuri de muncă pe viaŃă". Totuşi, în 
timpul pregătirii pentru dereglementare, compania a fost transformată din departament al aparatului 
administrativ în compania de stat Vattenfall AB, o schimbare care a avut un impact inevitabil asupra 
politicilor de ocupare a forŃei de muncă şi de resurse umane a companiei.  
 
Dereglementare  
Cu toate că dereglementarea sectorului electricităŃii în Suedia a avut loc în anul 1996, schimbările 
anticipative au început în 1992, urmate de fondarea bursei de energie Nord Pool în anul 1993. 
Deschiderea timpurie a pieŃei sectorului a fost condusă de convingerea guvernului că aceasta va 
reduce preŃurile de afaceri şi pe cele indigene, precum şi de dorinŃa de a se afla în avangarda 
directivelor europene aşteptate, referitoare la liberalizarea din sector. Nu trebuie să ne surprindă că 
dereglementarea a afectat structura pieŃei. În ceea ce priveşte producŃia, numărul de companii a 
scăzut cu 15-20% de la dereglementare, datorită preluărilor realizate de către cele mai mari trei 
companii, Fortum, Sydkraft (acum E.ON Suedia) şi Vattenfall AB, care totalizau 86% din producŃia 
totală a Suediei în anul 2004. Similar, majoritatea reŃelelor regionale de transmitere sunt deŃinute de 
aceste trei companii şi acestea sunt de asemenea principalii jucători în comerŃ şi pe piaŃa utilizatorilor 
finali. 
 
Impactul dereglement ării asupra ocup ării for Ńei de munc ă 
Din anul 1996, a existat o reducere netă cu aproximativ 30% a locurilor de muncă din sector, în 
principal datorită impactului dereglementării şi a dorinŃei companiilor de a opera la un nivel mai ridicat 
al riscului. Vattenfall a raportat că impactul cel mai negativ al restructurării i-a afectat pe cei din 
ocupaŃiile elementare, personalul de întreŃinere, mecanicii, administratorii, supervizorii şi 
managementul mijlociu, în timp ce au fost create noi locuri de muncă în vânzări, dezvoltarea afacerii, 
dezvoltarea produsului, IT, comerŃ, managementul proiectelor şi unele domenii tehnice. Reflectând 
aceste schimbări ocupaŃionale pe piaŃa dereglementată, a existat o creştere totală a nivelurilor 
educaŃiei şi al calificărilor angajaŃilor. Totuşi, sectorul se confruntă cu lipsa calificărilor în unele ocupaŃii 
tehnice, cum ar fi electricienii, datorită pierderilor anterioare ale locurilor de muncă şi profilurilor 
persoanelor mai vârstnice. În plus, sindicatul SEKO a observat că instruirea în cadrul companiei a 
scăzut de asemenea, deoarece companiile mai mari şi-au închis unităŃile lor interne de instruire. 
Reflectând din nou schimbările recente, a existat o creştere recentă a proporŃiei de muncitoare din 
sector, în special în domeniile comerŃului, juridic şi al serviciilor pentru clienŃi. Din punctul de vedere al 
profilului vârstei în sector, a existat o creştere relativă a numărului de angajaŃi cu vârsta mai mare de 
45 de ani, cu o creştere mai mică a numărului celor cu vârsta mai mică de 25 de ani, primii activând în 
special în domeniile tehnice, iar cei din urmă activând în special în domeniile vânzărilor şi al serviciilor 
pentru clienŃi.   
 
Răspunsuri la restructurarea Vattenfall 
O dată cu crearea Vattenfall AB, managementul a considerat că era necesară o reducere cu 1.200 de 
muncitori (din aproximativ 10.000) a forŃei de muncă pentru a asigura competitivitatea companiei pe 
piaŃa aflată în deschidere. Anterior anului 1992, la Vattenfall nu se auzise practic de pierderi ale 
locurilor de muncă, iar acolo unde acestea existau, asociate cu finalizarea construcŃiei centralei 
electrice în anii '80, pierderile locurilor de muncă erau gestionate prin întreruperea recrutării şi 
neînlocuirea angajaŃilor care se pensionau.  
 
Pentru a administra aceste schimbări, compania a stabilit un "grup de experŃi", care, consultându-se 
îndeaproape cu sindicatele, a proiectat abordări pentru reorganizare. În centrul acestora se aflau 
principiile responsabilităŃii sociale ale evitării cu orice preŃ a concedierilor şi a deciziilor de reducere a 
forŃei de muncă realizate în cooperare strânsă cu sindicatele. Abordările au inclus programe de sprijin 
pentru cei afectaŃi de concedieri, compensaŃii pentru ocuparea forŃei de muncă în exteriorul Vattenfall, 
compensaŃii pentru începerea unei afaceri, cheltuieli şi reglementări pentru relocare, sprijin pentru 
pensionarea anticipată şi instruire. În plus, a fost demarată o campanie de stimulente care 
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recompensa angajaŃii care îi ajuta pe cei care se confruntau cu concedierea să găsească locuri de 
muncă în exteriorul companiei. Aceste abordări erau "prezentate" sub forma unui program pentru a le 
sublinia natura pozitivă. 
 
După prezentarea programului către conducerea superioară, a început o vastă campanie de informare 
pentru reprezentanŃii sindicatului şi angajaŃii asupra conŃinutului acestuia. Acest lucru a fost urmat de 
prezentarea unui program de instruire pentru managerii de resurse umane, managementul mijlociu şi 
reprezentanŃii sindicatelor, program care se concentra asupra modului de administrare a schimbării în 
mod pozitiv.  
 
Cu toate că programul a fost relativ bine primit, posibilitatea concedierilor nu a fost bine primită, în 
special în nordul Ńării. A fost criticat deoarece cei care luau decizii în privinŃa concedierilor nu erau 
informaŃi asupra locaŃiilor şi unităŃilor de afaceri în care urmau să se aplice. Chiar şi aşa, negocierile 
cu sindicatele la nivel naŃional au avut ca rezultat concedierile asupra cărora s-a căzut de acord din 
1.200, fiind identificate 1.060 de posturi locale.  
 
AcŃiunile iniŃiale întreprinse de Vattenfall AB au fost de a vinde sau externaliza activităŃile secundare în 
timpul reorganizării structurii de management a companiei aşa încât fiecare unitate de afaceri să 
răspundă mai bine dinamicii unei pieŃe deschise. În timp ce două treimi dintre angajaŃii afectaŃi de 
restructurare au fost cuprinşi în program, aproximativ 340 de muncitori au fost concediaŃi involuntar, 
ca urmare a legislaŃiei curente în domeniul ocupării forŃei de muncă şi a principiului "ultimul venit, 
primul plecat". Pentru a asista acest din urmă grup, au fost create 17 "centre de dezvoltare" pentru a 
asigura instruirea şi a ajuta la găsirea de noi locuri de muncă. Se considera că centrele au succes 
până acum, deoarece doar câŃiva dintre foştii angajaŃi nu îşi găsiseră un loc de muncă la încheierea 
participării lor la acestea.   
 
Pierderea iniŃială a peste o mie de posturi a produs o structură dezechilibrată a vârstelor în cadrul 
companiei, care a răspuns prin oferirea pachetelor de pensionare anticipată celor cu vârste peste 55 
de ani care lucraseră pentru companie timp de mai mult de douăzeci de ani. Totuşi, a fost mai 
puternic efectul concedierilor involuntare asupra mobilităŃii interne a angajaŃilor, deoarece muncitorii 
nu doreau să rişte transferul în alte posturi în contextul "ultimul sosit, primul plecat". Ca răspuns, 
compania a stabilit un Centru de competenŃă care acŃiona atât ca sursă pentru posturile libere la nivel 
intern, cât şi ca furnizor de instruire pentru a facilita mişcarea internă. Totuşi, s-a considerat că acesta 
nu a avut un succes deosebit în abordarea aspectelor respective. 
 
O dată cu dereglementarea oficială din anul 1996, Vattenfall AB a anunŃat necesitatea reducerii 
ulterioare a 1000 de locuri de muncă, dar şi crearea a 100 de posturi noi în noile unităŃi de afaceri. 
Aceste schimbări au condus compania la introducerea proiectului Skill Swop. Cu un cost al investiŃiei 
de 830 milioane SKR şi modelat conform unui proiect similar introdus de compania suedeză în 
domeniul telecomunicaŃiilor, Telia, scopul său a fost de a face posibil transferul a 1000 de muncitori în 
alte zone ale companiei. Skill Swop a inclus sprijinul individual pentru dezvoltarea competenŃelor şi 
cea individuală, întocmirea CV-urilor, programe de ucenicie în diverse unităŃi de afaceri, instruire în 
noile zone rezultate ca urmare a deschiderii pieŃei (managementul proiectelor, calificări lingvistice, 
calificări IT) şi sprijin complet pentru găsirea unui loc de muncă în afara companiei. Managerilor li s-au 
pus la dispoziŃie stimulente în bani gheaŃă pentru a recruta muncitori din interior. În total, 797 de 
muncitori au fost sprijiniŃi să găsească noi locuri de muncă între 1997 şi 2001, iar Skill Swop a 
reprezentat un succes.  
 
Din anul 1997, au fost introduse încă două programe: Steget şi Stödet. Steget (pasul) a fost o 
organizaŃie internă de sprijin intermediar a cărei finanŃare a fost negociată prin intermediul sindicatelor 
şi al cărei scop era găsirea locurilor de muncă în interiorul sau în exteriorul companiei de către 
personalul concediat. Beneficiarii au fost îndepărtaŃi din unitatea de afaceri în care lucrau şi au fost 
trecuŃi în Steget, unde "munceau" cu normă întreagă pentru a găsi alte locuri de muncă, sprijiniŃi de 
consultanŃi în carieră şi alŃi consultanŃi. łinta Steget era de a gestiona concedierea a 370 de muncitori 
la un cost al investiŃiei de 350 de milioane SKR. Steget era diferit faŃă de programele anterioare prin 
faptul că introducea o schemă de stimulente pentru concedierile voluntare (oferindu-li-se aceleaşi 
avantaje ca şi celor care se confruntau cu concedierea involuntară), dar şi stimulente pentru a părăsi 
cu succes programul datorită găsirii unui loc de muncă. Centrele Steget, care au fost create în 5 
regiuni ale Suediei, au evaluat iniŃial calificările, calităŃile, obiectivele şi aspiraŃiile fiecărui individ. Cu 
sprijinul unui tutore, persoana stabilea un plan de dezvoltare personală care putea include instruirea 
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pentru noua profesie sau meserie, accesul la studii superioare sau instruirea pentru muncă pe cont 
propriu sau plasare a forŃei de muncă. În plus, a fost acordat sprijin pentru asigurarea locurilor de 
muncă în cadrul Vattenfall AB, inclusiv un jurnal bilunar al locurilor de muncă, publicat pe intranet şi 
publicarea tuturor noilor locuri de muncă din cadrul companiei într-o "evaluare a concedierilor" care se 
puteau potrivi participanŃilor la Steget. Steget a plătit temporar toate diferenŃele salariale ale celor care 
găseau locuri de muncă în afara companiei. Între 1998 şi 2001, Steget a administrat 445 de persoane, 
cu un cost de 205 milioane SKR şi a obŃinut un raport al rezolvărilor de 87%, majoritatea găsindu-şi un 
loc de muncă în afara Vattenfall AB. În centrul Steget se afla principiul că participantul va acŃiona ca 
exemplu al bunelor practici de resurse umane din cadrul companiei. 
 
Ca urmare a încheierii Steget şi a evaluării acesteia, a fost introdus un program ulterior de 
administrare a schimbării. Stödet (rezervă) a fost în principal o versiune înglobată şi permanentă a 
unităŃilor Steget, chiar dacă era la o scară mai redusă. Stödet a fost de asemenea privit ca un răspuns 
la realităŃile restructurării continue. DiferenŃa principală la măsurile de sprijin anterioare a fost aceea 
că Stödet s-a bazat pe organizaŃia externă Trygghetsrädet (TTR). TTR a fost fondată de către 
partenerii sociali din diverse sectoare în 1974 pentru a gestiona schimbarea şi a suplimenta diversele 
scheme de educaŃie şi instruire ale guvernului suedez. Cu 32.000 de companii afiliate, conducând 
aproximativ 700.000 de muncitori, TTR este finanŃat prin contribuŃiile fiecărei companii. Pentru 
companii şi reprezentanŃii companiilor, TTR oferă ajutor organizaŃiilor care se pregăteau de 
schimbare, în special în privinŃa concedierilor, ca şi consultant în privinŃa recrutării noului personal. 
Pentru muncitori, TTR oferă un consultant personal care sprijină căutarea locurilor de muncă şi 
tehnici, instruire, pregătire pentru munca pe cont propriu şi accesarea sprijinului financiar pentru 
programele de dezvoltare. TTR acŃionează de asemenea ca serviciu de recrutare şi sprijină găsirea 
noilor locuri de muncă. Aproximativ 70 de indivizi care au fost afectaŃi de procesul de restructurare 
aflat în desfăşurare la Vattenfall au fost trimişi prin Stödet la TTR şi au fost sprijiniŃi prin această 
organizaŃie externalizată la un cost per muncitor mult mai scăzut decât Steget.  
 
În timp ce Vattenfall a dezvoltat şi utilizat diverse procese pentru a gestiona schimbările ocupării forŃei 
de muncă, acesta nu au fost adecvate pentru fiecare persoană. În aceste cazuri, aceste persoane 
erau administrate prin liniile directoare consimŃite pe plan naŃional, InstrucŃiunile Nordice Vattenfall 
(VNI 20), care sunt cele mai noi instrucŃiuni cu acest scop. În decursul timpului, Vattenfall a cooperat 
îndeaproape şi cu rezultate pozitive cu sindicatele locale, prin negocieri şi discuŃii, realizând metode 
adecvate pentru a găsi soluŃii acceptabile. VNI 20 stabileşte condiŃiile pentru redistribuire, sprijin 
educaŃional, plasarea forŃei de muncă, crearea noilor afaceri, niveluri salariale suplimentare, 
stimulente pentru pensionare anticipată, plăŃi pentru concedierea voluntară şi costuri de relocare. 
 
Cu privire la efectele opŃiunilor pentru pensionare anticipată, acestea s-au dovedit a fi atât scumpe 
pentru companie, cât şi o sursă de îngrijorare asupra pierderii potenŃiale a calificărilor şi experienŃei. 
Pentru a aborda acest aspect, Vattenfall AB a introdus diverse scheme pentru a încuraja forŃa de 
muncă mai veche să rămână în cadrul companiei. Acestea includeau opŃiunea pentru persoanele cu 
vârsta peste 58 de ani să lucreze 80% din timpul de muncă pentru 90% din salarii fără a pierde 
contribuŃiile la pensie, Rezerva de resurse cu vechime care facilitează găsirea posturilor alternative în 
companie de către muncitorii cu vechime care se confruntă cu concedierea şi reŃinerea acestora în 
cadrul unui program de mentorat pentru a facilita transferul de calificări către muncitorii mai tineri. 
 
În general, administrarea continuă a schimbării la Vattenfall AB a fost ajutată de abilitatea companiei 
şi de dorinŃa acesteia de a anticipa schimbările şi a reacŃiona rapid la acestea. Aceasta a fost obŃinută 
prin previzionarea sistematică şi continuă şi identificarea lipsurilor calificărilor în fiecare unitate de 
afaceri, un dialog social apropiat şi continuu şi monitorizarea continuă a procesului printr-un "grup de 
referinŃă pentru restructurare", care cuprindea managementul resurselor umane şi reprezentanŃii celor 
patru sindicate (SEKO, UNIONEN, LEDARNA şi AKADENIKERNA). Grupul de referinŃă se întâlneşte 
de patru ori pe an şi acŃionează acum ca un consiliu neoficial pentru Stödet, asigurând un spaŃiu 
deschis pentru discutarea informaŃiilor sensibile din exteriorul întâlnirii mai oficiale dintre angajatori şi 
reprezentanŃii sindicatelor, reglementate de acordurile colective în vigoare.  



VERSIUNE PENTRU CONFERINłĂ 54 

Anexa 2: Studiu de caz aprofundat al restructur ării la EDF SA/Energy 
 
Electricité de France (EDF) a devenit companie cu răspundere limitată în anul 2004, statul francez 
păstrând o participaŃie de 70% din companie. Aceasta rămâne compania principală în domeniul 
electricităŃii din FranŃa, având monopolul transmiterii şi distribuŃiei, o cotă de 90% din producŃie şi cea 
mai mare cotă în alte sub-sectoare. A fost de asemenea activă în obŃinerea companiilor străine, cum 
ar fi London Electricity şi SEEBOARD (EDF Energy, vezi mai jos).  
 
Impactul dereglement ării asupra ocup ării for Ńei de munc ă 
Chiar înainte de dereglementarea completă a pieŃei franceze între anii 2004 (pentru companii) şi 2007 
(pentru uz casnic), forŃa de muncă a EDF s-a confruntat cu reduceri constante de la aproximativ 
116.000 de angajaŃi în 1996 până la 108.000 de angajaŃi în 2006, cu o uşoară creştere constatată în 
2000, o dată cu adoptarea săptămânii de lucru de 35 de ore. Din această reducere de 9%, majoritatea 
pierderilor au fost constatate în domeniul distribuŃiei. În general, în sector, între mijlocul anilor '90 şi 
2003-2004, ocupaŃiile dominante au rămas în vânzări şi servicii pentru client, precum şi în domeniile 
profesioniştilor şi cele tehnice. OcupaŃiile elementare, cele administrative şi de secretariat s-au 
confruntat cu un declin constant. Din punctul de vedere al profilului educaŃional al forŃei de muncă, a 
existat o descreştere a obŃinerii nivelului educaŃional inferior şi mediu, cu o creştere corespunzătoare 
a numărului de muncitori cu nivel de educaŃie superior. Profilul sexelor din sector a rămas relativ 
stabil, trei sferturi dintre muncitori fiind bărbaŃi şi un sfert femei, cu toate că există o tendinŃă 
emergentă care sugerează o creştere a numărului de muncitori bărbaŃi. În general, vârsta muncitorilor 
din sector este în creştere. Modificările relativ lente ale profilului general al ocupării forŃei de muncă 
din sector reflectă pătrunderea târzie pe piaŃa deschisă şi este condusă de alte forŃe suplimentar faŃă 
de dereglementare. De exemplu, cu deschiderea pieŃei naŃionale în anul 2007, se aşteaptă ca 
aproximativ 8.000 de angajaŃi ai EDF să fie redistribuiŃi din distribuŃie în vânzări. 
 
Răspunsuri la restructurarea EDF 
Răspunsul general al EDF în faŃa restructurării a fost mai curând de a administra competenŃele 
personalului pentru a acoperi schimbările ocupaŃionale anticipate decât de a răspunde concedierilor. 
Acesta a fost sprijinit de sincronizarea dereglementării în FranŃa şi de numărul mare de angajaŃi EDF 
care se apropiau de vârsta pensionării. Se anticipează că în viitor EDF va avea nevoie de un număr 
mai redus de personal, iar cei rămaşi vor avea nevoie de competenŃe şi calificări superioare. 
 
Între anii 2001 şi 2006, EDF din FranŃa şi-a redus numărul de angajaŃi cu aproximativ 8.000, iar acest 
lucru a fost obŃinut prin pensionare anticipată, concediu prelungit la încheierea carierei (conge fin 
carriere), în care personalul îşi poate lua până la trei ani de concediu, primind 70% din salariu şi 
redistribuire. Redistribuirea din domeniile cu valoare adăugată scăzută, cum ar fi asistenŃii şi 
departamentele aflate în declin, cum ar fi întreŃinerea clădirilor, a afectat aproximativ 6.000 de 
angajaŃi, majoritatea mutându-se în domenii cu valoare adăugată mai ridicată, cum ar fi vânzările şi 
tehnicienii din sub-sectoarele reŃelei şi ale producŃiei. 
 
Programul de redistribuire include evaluarea necesarului de calificări prezent şi anticipat, asigurând 
programe relevante de instruire pentru angajaŃii existenŃi pentru a satisface acest necesar, crearea 
"direcŃiilor regionale pentru ocuparea forŃei de muncă" în cadrul EDF din întreaga FranŃă, încurajând 
mobilitatea prin stimulente financiare şi stabilind o „unitate centrală de consiliere” (Cellule de Conseil) 
pentru a sprijini personalul care nu doreşte să fie redistribuit în cadrul EDF să îşi găsească un loc de 
muncă în exteriorul companiei.  
 
Toate unităŃile de afaceri din EDF monitorizează necesarul de personal proiectat, atât din punctul de 
vedere al domeniilor aflate în declin, cât şi al celor a căror importanŃă se aşteaptă să crească. 
Procesul de monitorizare este ghidat de structura vârstelor angajaŃilor, schimbării rolurilor 
ocupaŃionale, existând necesitatea ca mai mult personal să răspundă situaŃiilor produse de către 
clienŃi şi cea a schimbărilor tehnologice şi manageriale pe scară din ce în ce mai largă în acest sector 
dinamic. Aceşti parametri sunt utilizaŃi pentru a evalua continuu proiecŃiile personalului peste 3 şi 5 
ani, realizate de către unitatea de resurse umane a EDF. În plus faŃă de aceste măsuri, sunt evaluate 
de asemenea reducerile costurilor, în special în domeniile de activitate secundare. ProiecŃiile 
sugerează creşterea necesarului de personal din vânzări şi relaŃii cu clienŃii, finanŃe, generare (în 
special hidraulică şi nucleară), comerŃ şi transportul şi distribuŃia energiei şi descreşterea necesarului 
în funcŃiile administrative centrale, administrarea clădirilor şi resurse umane. Ca răspuns la aceste 
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proiecŃii, au fost create programe de instruire care sprijină angajaŃii existenŃi să obŃină calificările 
necesare şi este constă în 10 cursuri principale care acoperă 80% din necesarul de redistribuire. 
 
O dată cu obŃinerea calificărilor necesare pentru redistribuire, există de asemenea problema 
convingerii personalului existent asupra dezirabilităŃii relocării geografice aşa cum dictează nevoile 
companiei. În anul 2005, EDF a fondat 8 direcŃii regionale care reflectau principalele pieŃe ale ocupării 
forŃei de muncă din FranŃa (basins d’emploi) care acŃionau ca Observatori pentru supravegherea 
necesarului de resurse umane şi de resurse din fiecare zonă. Fiecare direcŃie răspundea de 
organizarea ocupării forŃei de muncă în sensul maximizării mobilităŃii angajaŃilor în fiecare regiune. În 
sprijinul acestor mecanisme, EDF a oferit stimulente financiare gradate, cuprinse între un mic sprijin 
financiar pentru cei care trebuiau să se deplaseze în plus pe o distanŃă scurtă către noul loc de 
muncă, până la sprijin financiar substanŃial pentru cei care se mutau în altă regiune, în special acolo 
unde noul loc de muncă era unul foarte deficitar. În plus, compania oferă de asemenea sprijin pentru 
găsirea cazării, dar şi sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru soŃ sau soŃie. Domeniul de 
variaŃie a sprijinului financiar este administrat la nivel central şi a fost rezultatul negocierilor între 
partenerii sociali. 
 
Ultimul răspuns la restructurarea din cadrul EDF a fost formarea unei UnităŃi centrale de consiliere. 
Unitatea, cu trei oameni la Paris, sprijinea angajaŃii care nu doreau să fie redistribuiŃi, ajutându-i să îşi 
găsească locuri de muncă în altă parte sau să îşi înceapă propria afacere. În cel de-al doilea caz, EDF 
oferă de asemenea o parte din capitalul iniŃial.  
 
Consultare: EDF Energy 
În perspectiva deschiderii pieŃelor energiei în Europa, multe companii naŃionale de utilităŃi, cum ar fi 
EDF căutau să devină jucători multinaŃionali. Începând cu anul 1998, EDF a cumpărat London 
Electricity, divizia de vânzare cu amănuntul a SWEB, capacitatea de generare a energiei cu multiple 
locaŃii şi, în cele din urmă, în anul 2002, SEEBOARD. Majoritatea acestor achiziŃii a fost preluată de la 
companiile energetice din SUA care le cumpăraseră în urma privatizării sectorului din Regatul Unit în 
1990. O dată cu aceste schimbări şi crearea filialei din Regatul Unit, EDF Energy, au apărut diverse 
abordări ale relaŃiilor industriale cu rezultate pozitive, cum ar fi introducerea schemei de pensionare 
care Ńinea cont de salariul final, adoptarea unei politici de nefolosire a companiilor offshore sau a 
externalizării centrelor de apelare, recunoaşterea sindicatelor în anumite locaŃii ale centrelor de 
apelare şi formarea consiliilor naŃionale de întreprindere, schimbări facilitate de dezvoltarea legăturilor 
între sindicatele din Regatul Unit şi FranŃa şi influenŃa Consiliului european de întreprindere (EWC).   
 
În timp ce schemele de pensionare care Ńin cont de salariul final şi politicile referitoare la utilizarea 
companiilor offshore/externalizare reflectă cultura EDF din punctul de vedere al implicării în problema 
personalului şi importanŃa furnizării serviciilor, celelalte schimbări observate au apărut datorită 
acceptării de către EDF a rolului dialogului social în cadrul companiei.  
 
În 1995, compania independentă la acel moment London Electricity a hotărât relocarea operaŃiunilor 
centrului său de apelare din Londra şi, simultan, a profitat de ocazie pentru a înceta recunoaşterea 
sindicatului (UNISON) în rândurile personalului centrului său de apelare. Cu toate că sindicatul a 
desfăşurat o campanie de restabilire a recunoaşterii, chiar şi prin cumpărarea companiei de către EDF 
în anul 1998, nu a existat un progres imediat. Între anii 2000 şi 2001, sindicatul s-a implicat în discuŃii 
referitoare la crearea unui EWC, stabilind simultan legături cu cel mai mare sindicat francez din EDF 
(CGT). Prin aceste intervenŃii, recunoaşterea sindicatelor din centrele de apelare a crescut la nivelul 
Grupului EDF. Într-adevăr, CGT a subliniat EDF că, pentru companie, era inacceptabilă 
nerecunoaşterea sindicatelor în cadrul grupului şi, prin urmare, UNISON a fost recunoascut în anul 
2002. 
 
RelaŃiile industriale franceze şi-au adus mult timp contribuŃia la formarea consiliilor de întreprindere 
atât la nivel local cât şi naŃional, cu seturi clare de drepturi referitoare la negociere şi consultare. În 
timp ce reglementările europene din Regatul Unit referitoare la aceste consilii cereau fondarea 
acestora, EDF a mers mai departe şi a fondat un consiliu naŃional de întreprindere pentru EDF 
Energy, ca parte a strategiei sale pentru relaŃii industriale. Consiliul, care se întruneşte de trei ori pe 
an, dă ocazia reprezentanŃilor sindicatelor să abordeze o gamă largă de probleme, inclusiv 
performanŃa, finanŃele şi organizarea companiei. EDF Energy a continuat prin crearea unui organism 
combinat care se întâlneşte o dată pe lună şi oferă informaŃii comune asupra progresului în cadrul 
companiei.        
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În timpul achiziŃiei SEEBOARD de către EDF, EWC a organizat o întâlnire specială pentru a discuta 
nu doar modul de administrare a fuziunii şi a celor 1.000 de locuri de muncă ce urmau a fi afectate, ci 
de asemenea posibilul efect asupra tuturor Grupurilor EDF, în special din punctul de vedere al 
ameninŃărilor faŃă de locurile de muncă din restul companiei. În timp ce EWC asigura un forum pentru 
schimbul de informaŃii, care sprijinea echipele de negociere să stabilească condiŃiile preluării, s-a 
dovedit de asemenea a fi benefic din punctul de vedere al moderării posturilor de conducere din 
Regatul Unit şi a practicilor în problema personalului şi a restructurării. Pe scurt, prin implicarea EWC 
s-a ajuns la un acord voluntar cu privire la concedieri, prin care s-au realizat 1.000 de concedieri prin 
relocare, redistribuire şi reziliere voluntară şi, probabil cel mai important lucru pentru EDF Energy, a 
avut loc o schimbare către practici mai pozitive de dialog social, deoarece practicile managementului 
filialei din Regatul Unit s-au aliniat mai mult la practicile companiei mamă franceze.     
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Anexa 3: Glosar  
 
Ocupare atipic ă a for Ńei de munc ă 
Se referă de obicei la acordurile de ocupare a forŃei de muncă provizorii, temporare sau care implică 
utilizarea personalului agenŃiilor.   
 
Business Europe 
ConfederaŃia Afacerilor Europene 
 
CEEP 
Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică şi al Întreprinderilor de Interes Economic 
General 
 
CGT 
ConfederaŃia Generală a Muncii (FranŃa) 
 
Dereglementare 
Asumarea de către guverne a îndepărtării, reducerii sau simplificării restricŃiilor pentru afaceri, 
conducând la o creştere a eficienŃei pieŃei. 
 
Directiv ă European ă 
LegislaŃia Uniunii Europene care impune statului membru obŃinerea unui rezultat specificat într-un 
mod adecvat fiecărui stat membru, adesea impunând statelor membre schimbarea legislaŃiei naŃionale 
în intervalul de timp specificat aşa încât să respecte directivele.  
 
Ocupa Ńie elementar ă 
OcupaŃii care, în mod tradiŃional, necesită calificări reduse sau semicalificări şi au un nivel de 
salarizare scăzut 
 
EMCEF 
FederaŃia lucrătorilor din industria minieră, chimie şi energie 
 
EPSU 
FederaŃia Europeană a Sindicatelor din Servicii Publice  
 
ETUC 
ConfederaŃia Sindicatelor Europene 
 
EURELECTRIC 
Sindicatul din industria electricităŃii: AsociaŃie profesională care reprezintă interesele comune ale 
industriei electricităŃii din Europa, cum ar fi liberalizarea pieŃei, integrarea sectorială şi dezvoltarea 
durabilă în cadrul sectorului 
 
EWC 
Comitetele Europene de Întreprindere: Comitete de întreprindere care acŃionează la nivel european, 
consultând şi informând angajaŃii şi reprezentându-i în companiile transnaŃionale. 
 
Liberalizare 
Vezi dereglementare. 
 
Rezervă de for Ńă de munc ă 
Un acord, adesea între IMM-uri, pentru folosirea în comun a forŃei de muncă de către operaŃiunile 
companiilor lor.  
 
ÎnvăŃarea permanent ă 
Ideea că muncitorii deŃin calificările şi cunoştinŃele care le vor menŃine posibilitatea de ocupare a forŃei 
de muncă pe întreaga durată a vieŃii acestora.  
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Economia cu emisii sc ăzute de dioxid de carbon 
O economie menŃinută şi condusă de producŃia de energie şi materiale care minimizează emisia de 
gaze cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon. Aceasta are implicaŃii directe pentru sectorul 
electricităŃii din punctul de vedere al utilizării combustibilului fosil, al energiei nucleare şi a celei 
regenerabile, al captării şi depozitării dioxidului de carbon etc. 
 
Fuziune şi achizi Ńie 
Cumpărarea, vânzarea şi/sau combinarea diverselor companii care promova dezvoltarea unei 
companii fără a fi necesară crearea unor noi unităŃi de afaceri. 
 
MIRE 
Monitorizarea restructurării inovative în Europa: Proiect al Uniunii Europene creat pentru a înŃelege şi 
rezolva problemele apărute ca urmare a restructurării în diverse sectoare. 
 
Folosirea companiilor off shore 
Relocarea anumitor operaŃiuni de afaceri în domeniul serviciilor şi al producŃiei către o altă Ńară, 
datorită avantajelor reducerii costurilor implicate de aceste operaŃiuni în Ńara de origine într-o piaŃă 
globalizată a forŃei de muncă. 
 
Externalizare 
Transferul managementului şi/sau al forŃei de muncă a unei unităŃi de afaceri către un furnizor extern 
de servicii care are ca Ńintă reducerea costurilor companiei mamă.  
 
Restructurare permanent ă 
NoŃiunea că restructurarea operaŃiilor unei companii este un proces continuu şi normal al fiecărei 
activităŃi de afaceri, mai curând decât un răspuns la schimbările specifice ale pieŃei pe care activează 
compania.  
 
Privatizare 
Transferul formei de proprietate a unei operaŃiuni şi/sau funcŃii de afaceri din sectorul public (adică 
guvern) către sectorul privat (adică companie).  
 
Psihosocial 
InteracŃiunea dintre starea psihologică a unui individ şi mediul social în care se situează acesta 
 
Redistribuire 
Relocarea personalului şi/sau a serviciilor către alte unităŃi de afaceri existente din cadrul unei 
companii 
 
Restructurare 
Reorganizarea operaŃiunilor de afaceri datorită fuziunilor şi achiziŃiilor, dereglementării şi privatizării, 
cadrelor de reglementare, externalizării şi folosirii companiilor offshore, schimbărilor tehnologice şi/sau 
schimbării structurii pieŃei, având adesea ca rezultat reducerea numărului de angajaŃi 
 
Restructurare în lini şte 
Efectele locale şi adesea nu prea bine cunoscute publicului asupra întreprinderilor mici şi mijlocii pe 
care le are restructurarea în cadrul principalilor jucători din sector.  
 
Îndep ărtarea calific ărilor 
Ideea că prin schimbarea generaŃiilor, concedierile care afectează muncitorii experimentaŃi şi/sau 
redistribuirile, calificările şi cunoştinŃele acestora sunt pierdute pentru compania în care sunt în cea 
mai mare măsură adecvate.   
 
IMM-uri 
Întreprinderi mici şi mijlocii care, în cadrul Uniunii Europene au mai puŃin de 50 de angajaŃi (mici) sau 
mai puŃin de 250 de angajaŃi (medii).   
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Dialog social 
Procesul de comunicare între partenerii sociali, direcŃionat către dezvoltarea în cooperare a aspectelor 
convenite referitoare la muncă.  
 
Restructurare cu responsabilitate social ă 
În timp ce restructurarea poate fi privită din punctul de vedere al câştigului pe termen scurt al 
acŃionarilor, restructurarea cu responsabilitate socială se concentrează asupra câştigului pe termen 
lung al părŃilor implicate. Aceasta implică anticiparea şi evaluarea schimbării, căutarea alternativelor 
pentru concedierile involuntare şi implicarea partenerilor sociali în procesul de restructurare.  
 
Parteneri sociali 
Sindicatele şi angajatorii şi/sau federaŃiile respective implicate în dialogul social  
 
Lan Ń de aprovizionare 
Organizarea activităŃilor de afaceri care face posibil transportul unui produs sau serviciu de la furnizor 
la client, adică electricitatea de la extracŃia combustibilului fosil la producerea energiei, la distribuŃie, la 
vânzări, la clientul casnic.  
 
TRACE 
Schimbarea anticipată de sindicate: Proiect sponsorizat de sindicate pentru a aborda schimbarea 
economică în Europa şi efectele restructurării asupra muncitorilor 
 
TUPE 
Reglementările pentru transferul întreprinderilor (protecŃia ocupării forŃei de muncă) au fost introduse 
în Regatul Unit conform Directivelor Uniunii Europene referitoare la protecŃia salarizării şi condiŃiilor 
muncitorilor în cazul transferului acestora către un alt muncitor, de ex. în timpul externalizării.  
 
UEAPME 
AsociaŃia europeană a artizanatului şi a întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
UNISON 
Sindicatele din serviciile publice (Regatul Unit).   
 
Consiliile de întreprindere 
OrganizaŃii la nivelul companiei, care reprezintă muncitorii şi care completează sindicatele 
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Anexa 4: Contacte şi surse de informa Ńii suplimentare 
 

OrganizaŃiile interesate de industria europeană a electricităŃii şi altele precizate în cadrul raportului 
sunt prezentate mai jos cu detaliile de contact pentru informaŃii suplimentare. 
 
SINDICATE  
 
Regatul Unit 
Unite the Union     www.unitetheunion.org.uk 
Prospect    www.prospect.org.uk 
Unison     www.unison.org.uk 
Sindicatul lucrătorilor din comunicaŃii  www.cwu.org.uk, 
 
Germania 
Ver.di     www.verdi.de  
IG Metal    www.igmetall.de  
 
Fran Ńa   
CFDT     www.cfdt.fr 
CGT     www.cgt.fr 
FO     www.force-ouvriere.fr 
 
Olanda     
Abvakabo    www.abvakabofnv.nl 
 
Suedia 
SEKO     www.seko.se 
 
Spania 
FIA-UGT    http://fia.ugt.org  
 
Danemarca 
ConfederaŃia daneză a sindicatelor www.lo.dk  
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Federa Ńiile sindicale 
EPSU     www.epsu.org  
EMCEF     www.emcef.org  
 

Unions Countries Website 

Independent Trade Union of Energy of Albania Albania  
Trade Union Federation of Industrial Workers of 
Albania 

Albania  

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten Austria http://www.oegb.or.at/gdg/ 
Gewerkschaft der Privatangestellten, druck, 
journalismus, papier Austria http://www.gpa.at 

Centrale Générale des Services Publics - Secteur 
des Administrations Locales et Régionales 

Belgium http://www.multimania.com/cgsp/cgsp/ 

Centrale Générale des Services Publics - Secteur 
Gazelco 

Belgium http://www.multimania.com/cgsp/cgsp/ 

Syndicat des employés, techniciens et cadres Belgium http://www.setca.org  

Centrale Nationale des employés Belgium http://www.cne-gnc.be  
Landelijke bediendecentrale-naitonaal verbond voor 
kaderpersoneel 

Belgium http://www.lbc-nvk.be  

CSC - Services Publics Belgium http://www.ccsp.be 
Independent Trade Union of Utility Workers of R/F 
Bosnia-Herzegovina 

Bosnia-
Herzegovina 

 

Independent Trade Union of Workers of 
Elektroprivreda HZ Herceg Bosne Mostar 

Bosnia-
Herzegovina  

Trade Union of Electricity Workers of R/F Bosnia-
Herzegovina 

Bosnia-
Herzegovina 

 

Federation of Energetic Workers - Podkrepa Bulgaria  

National Federation of Energy Workers Bulgaria  
Independent Trade Union Federation of Workers in 
Energy Industry Bulgaria  

Independent Electricity Workers' Union Croatia  
Autonomous Trade Union of Workers Employed in 
Public Utilities and Related Services Croatia  

Federation of Semi-Government Employees Cyprus Cyprus  

Trade Union ECHO Czech Republic http://www.os-echo.cz 

Trade Union UNIOS Czech Republic http://unios.cmkos.cz/ 
United Federation of Danish Workers - Public Sector 
Group 

Denmark http://www.3f.dk 

Dansk Metal Denmark http://www.danskmetal.dk/ 

FOA - Trade and Labour Denmark http://www.foa.dk/ 

Trade Union of Local Government Employees Denmark http://www.hk.dk/ 

Public Employees Union Denmark http://www.starvsmf.fo 
Association of Estonian Energy Workers Trade 
Unions 

Estonia  

Bargaining Organisation for Technical and Basic 
Services 

Finland http://www.ktn-ry.fi/ 

Trade Union for the Public and Welfare Sectors Finland http://www.jhl.fi 
The Federation of Public and Private Sector 
Employees, Jyty 

Finland http://www.jytyliitto.fi 

Union Nationale des Syndicats du Personnel des 
Industries Électriques et Gazières - CFTC France http://www.cftcieg.fr 

Fédération Nationale de l'Energie et des Mines - FO France http://www.fnem-fo.org 
Fédération Nationale des Mines et de l'Energie - 
CGT France http://www.fnme-cgt.fr 

Fédération des Personnels des Services Publics et 
des Services de Santé - FO France http://www.fo-publics-sante.org 

Fédération INTERCO CFDT France http://www.interco-cfdt.fr/ 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Germany http://www.verdi.de/ 

Federation of Trade Unions in Electric Energy Hungary http://www.vd.hu/ 
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Industry 

Federation of State and Municipal Employees Iceland http://www.bsrb.is/ 

Electricity Supply Board Officers Association Ireland http://www.esboa.ie 

Services Industrial Professional Technical Union Ireland http://www.siptu.ie/ 
Federazione Energia, Moda, Chimica ed Affini della 
CISL Italy http://www.femca.cisl.it 

Federazione Italiana Lavoratori Chimici Energia 
Manufatture 

Italy http://www.filcemcgil.it/ 

Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane Italy http://www.flaei.org/ 
Unione Italiana Lavoratori Chimica Energia 
Manifatturiero 

Italy http://www.uilcem.it 

Latvian Trade Union of Public Service and Transport 
workers Latvia http://www.lakrs.lv 

Latvian Trade Union Energija Latvia  

Lithuanian Energy Workers' Trade Union Federation Lithuania  
Lithuanian Trade Union Federation of Public 
Services 

Lithuania  

Confédération Générale du Travail du Luxembourg, 
Secteur Public Luxembourg http://www.ogb-l.lu/ 

Confédération Luxembourgeoise des Syndicats 
Chrétiens - Secteur Public Luxembourg http://www.lcgb.lu 

Independent Trade Union of Workers of the Electro-
Economy of Macedonia 

Macedonia  

Trade Union of Workers in Catering, Tourism, 
Communal Economy, Handicraft and Protection 
Associations 

Macedonia  

Trade Union of Energy Workers Montenegro http://www.ssscg.cg.yu 

ABVAKABO FNV Netherlands http://www.abvakabo.nl/ 

CNV Publieke Zaak Netherlands 
http://www.cnvpubliekezaak.nl/index1.ht
ml 

DELTA - Norwegian Public Sector Trade Union Norway http://www.delta.no 

EL & IT Forbundet Norway http://www.elogit.no/ 

Norwegian Union of General Workers Norway http://www.arbeidsmandsforbundet.no 

Norwegian Society of Engineers Norway http://www.nito.no/ 

Norwegian Civil Service Union Norway http://www.ntl.no/ 
Norwegian Union of Municipal and General 
Employees Norway http://www.fagforbundet.no/ 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat Norway http://www.ys-stat.no/ 
Sekcja Krajowa Elektrowni I Elektrociepłowni NSZZ 
“Solidarnosc” Poland http://www.mkzs.jaw.pl 

Sindicato Nacional da Indústria et da Energia Portugal http://www.sindel.pt/ 

Independent Energy Trade Union Federation Romania  

Fédération des Syndicats de Gaz Naturel - Medias Romania  

Federatia Sindicatelor 'Gaz Romania' Romania  

Fédération Nationale des Syndicats de l'Electricité Romania http://www.federatieunivers.ro 

Trade Union of Electricity Workers of Serbia Serbia http://www.eps.co.yu/ 
Nezavisnost Trade Union of Chemical, Non-Metal, 
Energy and Mining Workers 

Serbia  

Slovak Gas Industry Trade Union Slovakia  

Slovak Trade Union of Energy Workers Slovakia  

Syndicat des Ouvriers de l'Energie en Slovénie Slovenia http://www.sindikat-sde.si 
Federación de Servicios Públicos Solidaridad de 
Trabajadores Vascos 

Spain  

Federación de Industrias Afines de UGT Spain  

Federación de Servicios Públicos Spain http://www.fsp.es 

The Union of Civil Servants Sweden http://www.stmf.se/ 

Swedish Municipal Workers Union Sweden http://www.kommunal.se/ 
The Union of Service and Communication 
Employees Sweden http://www.seko.se/ 
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Swedish Union of Local Government Officers Sweden http://www.sktf.se/ 
Schweizerischer Verband des Personals Öffentlicher 
Dienste 

Switzerland http://www.ssp-vpod.ch 

Turkish Municipal and General Workers' Union Turkey http://www.belediyeis.org.tr 

Public Services Employees Union of Turkey Turkey www.genel-is.org.tr 
All Municipal and Public Service Workers Trade 
Union 

Turkey http://www.hizmet-is.org.tr 

Union of All Municipality Civil Servants Turkey http://www.tumbelsen.org.tr/ 

GMB  United Kingdom http://www.gmb.org.uk/ 

PROSPECT United Kingdom http://www.prospect.org.uk/ 

Transport and General Workers Union United Kingdom http://www.tgwu.org.uk/ 

UNISON United Kingdom http://www.unison.org.uk/ 

Unite the Union United Kingdom http://www.amicustheunion.org 
 
 
ETUC  www.etuc.org  
 
European unions federations / Fédérations syndicale s européennes 
 
EAEA Alliance européenne des médias et du spectacle www.union-network.org 
 
EUROCOP Confédération européenne de la police www.eurocop-police.org 
 
EFBWW/FETBB Fédération européenne des travailleurs  
du bois et du bâtiment www.efbww.org 
 
EFFAT Fédération européenne des syndicats de  
l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme www.effat.org 
 
EFJ/FEJ Fédération européenne des journalistes www.ifj.org 
 
EMCEF Fédération européenne des syndicats des  
mines, de la chimie et de l’énergie www.emcef.org 
 
EMF/FEM Fédération européenne des métallurgistes www.emf-fem.org 
 
EPSU Fédération européenne des services publics www.epsu.org 
 
ETF Fédération européenne des travailleurs des  
Transports www.itfglobal.org 
 
ETUCE/CSEE Comité syndical européen de l’éducation www.csee-etuce.org 
 
ETUF-TCL/FSE-THC fédération européenne du 
Textile, de l’habillement et du cuir www.etuf-tcl.org 
 
UNI-EUROPA Fédération des services et des  
Communications www.uni-europa.org 
 
TUC www.tuc.org.uk  
EMF www.emf-fem.org  
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ANGAJATORI 
 
Federa Ńiile angajatorilor 
EURELECTRIC www.eurelectric.org 
 
A - Austria 

 

Industriellenvereinigung - I.V. 
Association of Austrian Electricity Companies (VEO) 

www.iv-net.at 

 
B - Belgium 

 

Fédération des Entreprises de Belgique - Verbond van Belgische 
Ondernemingen - FEB-VBO 

www.vbo-feb.be 
 

 
BUL - Bulgaria 

 

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business - BIA www.bia-bg.com 
Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK EAD) www.nek.bg 
 
CG – Montenegro 

 

Montenegrin Employers Federation - MEF (Unija poslodavaca Crne Gore - 
UPCG) 

www.poslodavci.org 

 
CH - Switzerland 

 

Fédération des entreprises suisses - Economiesuisse www.economiesuisse.ch 
Confederation of Swiss Employers www.arbeitgeber.ch 
VSE / AES  www.strom.ch 
 
CRO - Croatia 

 

Croatian Employers' Association (Hrvatska Udruga Poslodavaca) - HUP www.hup.hr 
Croatian EURELECTRIC Section, Croatian Chamber of Economy www.hgk.hr 
 
CY - Cyprus 

 

Employers & Industrialists Federation Cyprus - OEB www.oeb.org.cy 
Electricity Authority of Cyprus www.eac.com.cy 
 
CZ - Czech Republic 

 

Confederation of Industry of the Czech Republic - Svaz průmyslu a dopravy 
České republiky - SPCR 

www.spcr.cz 

 CSZE - Czech Association of Employers in Electricity Industry www.csze.cz 
 
D - Germany 

 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - BDI www.bdi.eu 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. - BDA www.bda-online.de 
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. www.bdew.de 
 
DK - Denmark 

 

Confederation of Danish Industry - DI www.di.dk 
Confederation of Danish Employers - DA  www.da.dk 
Danish Energy Association www.danel.dk 
 
E - Spain 

 

Confédération des Employeurs Espagnols - CEOE www.ceoe.es 
 Asociación Espanola de la Industria Eléctrica (UNESA) www.unesa.es 
 
EE - Estonia 

 

Estonian Employers' Confederation - ETTK www.ettk.ee 
Eesti Energia AS www.energia.ee 
 
F - France 

 

Mouvement des Entreprises de France - MEDEF www.medef.fr 
Union Française de l'Electricité (UFE) www.ufe-electricite.fr 
 
FIN - Finland 

 

Confederation of Finnish Industries - EK www.ek.fi 
Finnish Energy Industries www.energia.fi 
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GB - United Kingdom 

 

Confederation of British Industry - CBI www.cbi.org.uk 
Energy Networks Association (ENA) www.energynetworks.org 
Association of Electricity Producers  (AEP) www.aepuk 
 
GR - Greece 

 

Hellenic Federation of Enterprises - SEV www.sev.org.gr 
Public Power Corporation S.A. (PPC S.A.) www.dei.gr 
 
H - Hungary 

 

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége - MGYOSZ 
(Confederation of Hungarian Employers and Industrialists) 

www.mgyosz.hu 

EMT - Eurelectric Magyarorszàgi Tagozata www.eurelectric.hu 
 
I - Italy 

 

Confederazione Generale dell' Industria Italiana - CONFINDUSTRIA www.confindustria.it 
Union of Italian Electricity (UNEI) www.unei.it 
 
IRL - Ireland 

 

Irish Business and Employers Confederation - IBEC www.ibec.ie 
Electricity Supply Board (ESB) www.esb.ie 
 
IS - Iceland 

 

SI - Federation of Icelandic Industries (Samtök iñnañarins) ww.si.is 
SA - Confederation of Icelandic Employers (Samtök atvinnulífsins) www.sa.is 
SAMORKA Icelandic Energy and Utilities www.samorka.is 
 
L - Luxembourg 

 

Fedil - Business Federation Luxembourg www.fedil.lu 
CEGEDEL S.A. www.cegedel.lu 
 
LT - Lithuania 

 

Lietuvos Pramonininkų Konfederaciją - Lithuanian Confederation of Industrialists 
- LPK 

www.lpk.lt 

Lietuvos Energija AB www.lpc.lt 
 
LV - Latvia 

 

Latvijas Darba Deveju Konfederacija - Employers' Confederation of Latvia - 
LDDK 

www.lddk.lv 

Latvian Association of Power Engineers and Energy Constructors (LEEA)  
 
M - Malta 

 

Malta Federation of Industry - MFOI www.foi.org.mt 
ENEMALTA Corporation www.enemalta.com.mt 
 
MK - Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of  

 

JSC Macedonian Power Plants elem.com.mk 
 
N - Norway 

 

Confederation of Norwegian Enterprise - NHO www.nho.no 
Norwegian Electricity Industry Association (EBL) www.ebl.no 
 
NL - The Netherlands 

 

Vereniging VNO-NCW  www.vno-ncw.nl 
ENERGIENED, Federation of Energy Companies in the Netherlands www.energiened.nl 
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P – Portugal 

 

Associaçáo Industrial Portuguesa - AIP www.aip.pt 
Confederação da Indústria Portuguesa – CIP www.cip.org.pt 
ELECPOR, Portuguese Association of Electric Power Utilities www.elecpor.pt 
 
PL – Poland 

 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan – PKPP Lewiatan www.prywatni.pl 
Energy Management & Conservation (EMCASA)  
 
RO – Romania 

 

Alianta Confederatiilor Patronale din Romania – ACPR www.acpr.ro 
Romanian Institute for Energy Development Studies (IRE) www.ire.ro 
 
RSM - San Marino 

 

Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese-ANIS www.anis.sm 
 
S – Sweden 

 

Svenskt Näringsliv (Confederation of Swedish Enterprise) - SN www.svensktnaringsliv.se 
Svensk Energi Swedenergy AB www.svenskenergi.se 
 
SK – Slovakia 

 

Republikova Unia Zamestnavatelov (RUZ) www.ruzsr.sk/?pageid=35 
Slovenské Elektrárne a.s. (SE, a.s.)  
 
SLO – Slovenia 

 

Združenje Delodajalcev Slovenije - ZDS (Employers' Association of Slovenia) www.zds.si/en 
Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. www.seas.sk 
 
TR - Turkey 

 

Turkish Industrialists' and Businessmen's Association - TÜSIAD www.tusiad.org.tr 
Turkish Confederation of Employer Associations - TISK www.tisk.org.tr 
TESAB (Association of Turkish Electricity Industry) www.tesab.org.tr 
  
 
Angajatori 
CEZ (Republica Cehă) www.cez.cz  
ESB (Estonia) www.energiaaudit.ee  
Total (FranŃa) www.total.com  
Suez (FranŃa) www.suez.com  
EDF (FranŃa) www.edf.com  
Rhodia (FranŃa) www.rhodia.com  
E.on (Germania) www.eonenergy.com  
RWE (Germania) www.rwe.com  
Enel (Italia) www.enel.com  
Elektrownia Laziska (Polonia) www.ellaz.pl  
Electrica (România) www.electrica.ro  
Vattenfall (Suedia) www.vattenfall.com  
BT (Regatul Unit) www.btplc.com  
British Gas (Regatul Unit) www.britishgas.com  
Centrica (Regatul Unit) www.centrica.co.uk  
National Grid (Regatul Unit) www.nationalgrid.com  
 
 
Observatori europeni 
Industrial Relations  www.eurofound.europa.eu/eiro/ 
CondiŃii de lucru www.eurofound.europa.eu/ewco/ 
Observatorul EU pentru ocuparea forŃei de muncă www.eu-employment-observatory.net 
Observatorul francez al serviciilor publice www.fonction-publique.gouv.fr 
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Altele 
Fondul social european   www.ec.europa.eu/employment_social/esf  
EQUAL   www.ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm  
 
Informa Ńii suplimentare 
Legătură către texte comune: http://www.epsu.org/r/317 
 
Legături către Acordurile cadru internaŃionale: 
 
 EDF: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/921/en/1/ef07921en.pdf 
 SUEZ: http://eurofound.europa.eu/eiro/2007/09/articles/EUO0709049I.htm 
 
Suez pentru egalitate şi diversitate: 
http://www.archives-suez.com/document/?f-presse/en/DP_women_SUEZ_en_28092007.pdf 
 
Raportul ECOTEC 2001: 
http://www.ec.europa.en/energy/electricity/publications/doc/ecotecfinalreport.pdf 
 
Raportul ECOTEC 2007: http://www.epsu.org/a/2939 
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Anexa 5/ Lista de verific ări principale pentru restructurare 
 
urmează a se încheia 
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