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ACORDUL EUROPEAN DE GRUP  

PRIVIND GESTIONAREA PREVIZIONAL Ă  

A LOCURILOR DE MUNC Ă ŞI A COMPETEN łELOR  

 

 
 

Preambul 

 

Prezentul acord cadru european defineşte principiile care permit implementarea unei 
Gestionări Previzionale a Locurilor de Muncă şi a CompetenŃelor (GPEC), la nivelul 
societăŃilor europene ale GDF SUEZ. 

Prezentul acord nu se substituie reglementărilor, acordurilor sau uzanŃelor de întreprindere 
aflate în vigoare în cadrul societăŃilor GDF SUEZ şi care ar fi mai favorabile decât textul de 
faŃă. Indiferent de situaŃie, s-ar aplica dispoziŃiile cele mai favorabile salariaŃilor. 

GPEC constituie o reflecŃie strategică înscrisă în dezvoltarea întreprinderii. Acest demers de 
inginerie a resurselor umane constă în conceperea, punerea în practică şi controlarea 
politicilor şi practicilor vizând reducerea anticipată a diferenŃelor constatate între nevoile şi 
resursele întreprinderii, atât pe plan cantitativ (efective), cât şi pe plan calitativ (competenŃe). 
GPEC are două dimensiuni, una colectivă şi una individuală. 

- Pe plan colectiv, este vorba de integrarea resurselor umane ca variabilă strategică de sine 
stătătoare şi de controlarea evoluŃiei previzionale a locurilor de muncă pe termen mediu, din 
punct de vedere cantitativ şi calitativ, precum şi de crearea, astfel, a unui spaŃiu de dialog 
colectiv cu reprezentanŃii personalului; 

- Pe plan individual, se urmăreşte să i se ofere fiecărui salariat posibilitatea de a fi actor al 
propriului parcurs profesional, pe care să şi-l securizeaze, de a concepe şi pune în practică un 
proiect de carieră.  

Pentru aceasta, GPEC se bazează pe o stare de fapt şi pe elemente previzionale care permit 
anticiparea evoluŃiei meseriilor următoare, în conformitate cu “Ghidul de meserii GDF 
SUEZ” şi în coerenŃă cu nomenclatorul de calificări din fiecare Ńară: 

� meseriile cu o semnificativă evoluŃie cantitativă, 

� meseriile strategice: meseriile legat de care întreprinderea trebuie să-şi asigure 
permanenŃa experienŃei şi a competenŃelor în relaŃia cu clienŃii şi furnizorii săi,  

� meseriile aflate sub tensiune: meseriile pentru care oferta de mâna de lucru de pe 
piaŃă este scăzută şi cele care necesită o perioadă îndelungată de ucenicie, 

� meseriile ce presupun o evoluŃie semnificativă a competenŃelor: meseriile cu o 
evoluŃie semnificativă a perimetrului de competenŃe ce necesită un important plan 
de adaptare. 

� meseriile fragilizate de evoluŃiile structurale, conjuncturale sau tehnologice. 
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În contextul evoluŃiei pieŃelor, a tehnologiilor, a produselor şi organizaŃiilor, care conduce 
societăŃile grupului către necesitatea de a se adapta în permanenŃă, şi în cadrul dezvoltării 
politicii sale de responsabilitate socială a întreprinderii, GDF SUEZ şi partenerii sociali 
doresc: 

- să continue dezvoltarea unei politici proactive privind locurile de muncă, pe baza 
evoluŃiilor previzibile ale activităŃilor, 

- să anticipeze principalele tendinŃe ce formează structura evoluŃiei nevoilor manifestate de 
societăŃile grupului, 

- să definească mijloacele ce permit ca nevoile să corespundă în permanenŃă resurselor 
umane disponibile, în special prin intermediul formării şi al recrutării, 

- să gestioneze preventiv evoluŃiile înregistrate de piramida vârstelor. 

- să vegheze la menŃinerea capacităŃii de angajare a salariaŃilor. 

 

Pe cale de consecinŃă, GDF SUEZ îşi exprimă voinŃa:  

- de a construi un model de gestionare a meseriilor şi a locurilor de muncă, având ca punct 
de sprijin cele mai bune practici aflate în vigoare în cadrul grupului, şi de a implementa o 
metodologie de lucru comună, 

- de a adapta aceste principii în funcŃie de evoluŃiile previzibile ale meseriilor, în ceea ce 
priveşte perspectivele lor stragice şi calendaristice, 

- de a lucra împreună cu OrganizaŃiile sindicale reprezentative şi cu ReprezentanŃii 
Personalului, 

- de a profita cât se poate de mult de faptul că este prezentă în numeroase locaŃii, ceea ce 
permite constituirea unor perimetre de dezvoltare a competenŃelor şi de solidaritate între 
diferitele  entităŃi. 
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CAPITOLUL 1 - P RINCIPIILE GENERALE ALE GPEC 

 

Articolul 1.1.: Sfera de aplicare 

Prezentul acord se aplică GDF SUEZ SA şi filialelor sale integrate global în perimetrul de 
consolidare al GDF SUEZ din Europa sau care sunt deŃinute în proporŃie mai mare de 50%, 
sub rezerva respectării criteriului influenŃei dominante. 

 

Articolul 1.2.:  ModalităŃile de aplicare 

Prezentul text constituie un acord direct aplicabil pentru toate societăŃile incluse în sfera 
articolului 1.1, de mai sus, iar respectivele societăŃi va trebui să pună în practică principiile şi 
modalităŃile enunŃate în continuare, în termen de cel mult un an de la data semnării 
prezentului acord. 

În cursul acestui termen de un an, va trebui parcurse următoarele etape: 

- în cursul primelor şase luni, 
o înfiinŃarea comitetului GPEC european, a comitetelor pe Ńară, apoi, dacă este 

cazul, a comitetelor teritoriale, 
o organizarea unui prime şedinŃe a fiecărui comitet GPEC, pentru prezentarea 

conŃinutului acordului, cunoaşterea reciprocă şi structurarea stării de fapt.  
- În termen de cel mult 12 luni de la semnarea acordului, 

o Prezentarea la nivelul cel mai relevant a strategiei fiecărei entităŃi, a 
elementelor previzionale şi a unei stări de fapt, potrivit dispoziŃiilor articolului 
2.1; 

o Examinarea de către comitetul GPEC Europa a modalităŃilor de punere în 
aplicare a prezentului acord. În cazul nerespectării termenelor stabilite, acest 
comitet va fi sesizat în legătură cu disfuncŃionalităŃile şi va propune soluŃii care 
să permită deplina aplicare a dispoziŃiilor acordului  

o A doua şedinŃă a comitetelor GPEC, în special în vederea analizării rezultatelor 
consolidate cu privire la stările de fapt întocmite şi elementele previzionale. 

SocietăŃile GDF SUEZ trebuie să asigure gestionarea previzională a locurilor de muncă şi a 
competenŃelor veghind ca această dimensiune să fie prezentă în cadrul dialogului social 
specific entităŃii. Aceste societăŃi, cu pragul cel mai ridicat de reprezentare sindicală sau 
lipsite de reprezentare a personalului vor putea de asemenea să anagajeze negocieri sau 
concertări în vederea completării şi adaptării conŃinutului, la iniŃiativa fie a direcŃiunii, fie a 
organizaŃiilor sindicale sau, în lipsa instanŃelor de reprezentare a personalului (Comitet de 
întreprindere, Consiliu de întreprindere sau un for echivalent), potrivit normelor în vigoare în 
fiecare Ńară. 
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Articolul 1.3.: ConŃinutul informării 

În fiecare an, în cadrul fiecăreia dintre societăŃile cuprinse în perimetrul prezentului acord, 
şeful întreprinderii va face o prezentare în faŃa instanŃelor de reprezentare a personalului 
despre starea de fapt şi elementele previzionale pe marginea contextului economic în care se 
desfăşoară activitatea întreprinderii, a strategiei sale Ńinând seama în special de volumul de 
activitate din sectorul respectiv, de poziŃia principalilor concurenŃi şi de dezvoltarea potenŃială 
a pieŃelor. Va trebui să susŃină o expunere privind efectele previzibile ale acestor elemente de 
informare asupra locurilor de muncă şi salariilor. 

Dacă dipoziŃiile naŃionale o impun, în urma aceastei informări se va putea proceda la 
obŃinerea formalizată a unui aviz din partea reprezentanŃilor personalului. 

Cu această ocazie, la nivelul CEÎ şi al comitetului de grup francez (sau al echivalentului 
acestuia din celelalte Ńări, conform reglementărilor) se va realiza anual o informare privind 
aplicarea GPEC în cadrul filialelor vizate (Cf. articolului 1.2 de mai sus).  

Articolul 1.4.: Modalitatea de concertare 

Colaborarea cu organizaŃiile sindicale şi instanŃele de reprezentare a personalului se va 
desfăşura în baza prerogativelor legale ale acestora, în modurile şi la intervalele ce urmează a 
fi stabilite în fiecare societate. 

Întâlnirile convocate de DirecŃiune vor fi remunerate ca timp de lucru. Eventualele chetuieli 
de deplasare şi cazare vor fi suportate de angajatori.  

Indiferent de situaŃie, prerogativele legale ale organizaŃiilor sindicale şi ale instanŃelor de 
reprezentare a personalului nu sunt puse sub semnul întrebării de dezvoltarea politicilor şi 
mijloacelor definite de prezentul acord. 

GDF SUEZ, cu sprijinul Comitetelor GPEC şi al managementului, va pune în practică 
mijloacele de evaluare şi măsurile necesare în vederea anticipării evoluŃiei cantitative şi 
calitative previzibile pentru diferitele meserii (creştere/descreştere), indiferent de cauzele 
aflate la originea acestor evoluŃii: tehnologii, pieŃe, strategie; demografie,...  

Pentru reuşita evoluŃiei profesionale este esenŃial ca toŃi actorii [membrii desemnaŃi] să 
coopereze.  

Articolul 1.4.1. Formarea actorilor [membrilor desemnaŃi]  

Un demers al GPEC se bazează pe adoptarea unui vocabular comun, precum şi pe familiile 
profesionale GDF SUEZ, care să le permită tuturor actorilor [membrilor desemnaŃi] să lucreze 
pe marginea unor definiŃii comune. În fiecare Ńară, actorii implicaŃi se vor asigura că există o 
articulare între familiile profesionale şi referenŃialele externe de la nivel naŃional, dacă este 
cazul.  
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Pentru a garanta cât mai bine succesul acestui demers, la nivelul actorilor din GPEC, în 
special la nivelul filialelor pentru echipele de negociere şi monitorizare (DirecŃiune, 
reprezentanŃi ai personalului), se va implementa cu prioritate o inginerie de formare şi 
informare. 

DirecŃiunea GDF SUEZ garanteză mijloacele necesare pentru ca formarea reprezentanŃilor 
personalului să se realizeze la nivel de Ńară, în acord cu organizaŃiile sindicale reprezentative 
din cadrul CEÎ. Respectiva formare va avea ca bază prezentul acord şi vocabularul comun 
prevăzut de acesta.  

Această dispoziŃie nu împiedică punerea în practică a unor acŃiuni de formare specifice 
susŃinute de organizaŃiile sindicale pentru reprezentanŃii lor. 

Articolul 1.4.2. Concertarea la nivel european 

La nivel european se instituie un comitet GPEC. Acesta este o structură de reflecŃie 
prospectivă, de schimb de opinii şi de informare; va asigura monitorizarea transnaŃională a 
apectelor legate de prezentul acord.  

Se întruneşte în mod obişnuit de 2 ori pe an.  

Reprezentarea personalului se va face prin intermediul unui reprezentant pentru fiecare Ńară, 
cu condiŃia ca în Ńara respectivă să existe cel puŃin 2 business units (a se vedea anexa 1). În 
cazul Ńărilor cu peste 10.000 de salariaŃi, această reprezentare va fi completată de un membru 
suplimentar. Acelaşi lucru se va aplica pentru fiecare multiplu de 10.000 de salariaŃi. Pentru 
fiecare titular se va desemna un supleant care să-l înlocuiască în caz de absenŃă şi care va 
avea, în acest caz, aceleaşi drepturi ca şi titularul. 

Principalele sale misiuni constau în: 

o anticiparea principalelor tendinŃe industriale, prin recurgerea la experŃi externi, dacă 
este cazul. 

o anticiparea evoluŃiilor sociale legate de proiectele industriale, organizaŃionale şi 
tehnologice majore ale Grupului, 

o urmărirea evoluŃiei referenŃialului meseriilor, 
o urmărirea, din această perspectivă, a punerii în aplicare şi a rezultatelor diferitelor 

acŃiuni întreprinse în fiecare Ńară, 
o analizarea datelor demografice la nivel european 

O dată pe an, DirecŃiunea generală a GDF SUEZ prezintă în faŃa CEÎ, conform articolului 1.3 
din prezentul acord, strategia, precum şi un raport de sinteză privind acŃiunile întreprinse în 
fiecare Ńară şi în fiecare ramură. 

Cu această ocazie, Comitetul GPEC îşi susŃine analizele şi/sau preocupările privind situaŃia şi 
evoluŃia meseriilor şi a locurilor de muncă din cadrul GDF SUEZ. 
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Articolul 1.4.3. Concertarea la nivel de Ńară  

Se va institui un Comitet GPEC pe Ńară, în condiŃiile în care în Ńara respectivă există două sau 
mai multe filiale ce au un efectiv mai mare de 1.000 de salariaŃi. Lista comitetelor GPEC pe 
łară este anexată prezentului acord şi va fi actualizată anual. 

Teritoriile va trebui definite de comun acord, în cadrul fiecărui Comitet GPEC pe Ńară, 
Ńinându-se seama de organizarea coordonării de Grup, de densitatea cu care sunt prezente 
societăŃile grupului, de criteriile geografice ale fiecărei regiuni (munte, câmpie etc.), de 
criteriile culturale sau lingvistice datorită cărora să se poată realiza în măsura posibilului 
procesul de mobilitate fără să se impună o schimbare de domiciliu. 

Dincolo de misiunile acordate la nivel european, această instanŃă are, în special, ca obiectiv să 
joace rolul unui observator care trebuie: 

- să urmărească evoluŃia meseriilor şi competenŃelor, precum şi efectele acesteia asupra 
locurilor de muncă în fiecare regiune.  

- să identifice posibilităŃile de trecere de la o meserie la alta, 

- să determine teritoriile să evolueze în funcŃie de densitatea cu care sunt prezente 
societăŃile Grupului, 

- să anticipeze în privinŃa meseriilor printr-o securizare a parcursurilor profesionale, 

- să identifice pistele de formare în raport cu evoluŃiile înregistrate de meserii, 

- să precizeze modul cum se concretizează formarea prevăzută la articolul 1.4.1. 

O dată pe an se va face o informare privind declinarea strategiilor diferitelor filiale ale GDF 
SUEZ şi efectele previzibile ale acestora asupra locurilor de muncă. 

Acest comitet se întruneşte în mod obişnuit de 2 ori pe an.  

Reprezentarea personalului se va face prin intermediul unui reprezentant pentru fiecare tranşă 
de 4.000 de salariaŃi din Ńara respectivă.  

Se va desemna un referent GDF SUEZ pe Ńară. Misiunea acestuia va fi să asigure legătura pe 
tema GPEC, între diferitele entităŃi ale GDF SUEZ prezente în acea Ńară, şi să fie 
interlocutorul membrilor respectivului comitet GPEC pe Ńară. 

Articolul 1.4.4. Concertarea la nivelul fiecărui teritoriu  

Un teritoriu corespunde unei zone geografice dintr-o Ńară unde există cel puŃin două filiale cu 
un efectiv mai mare de 1.000 de salariaŃi. 
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În cadrul fiecăreia dintre ele va fi desemnat un referent teritorial al GDF SUEZ. Misiunea 
acestuia va consta în asigurarea legăturii dintre diferitele entităŃi ale GDF SUEZ prezente pe 
teritoriul respectiv, în materie de GPEC.  

De asemenea, la iniŃiativa sa, întruneşte comitetul teritorial GPEC în şedinŃă ordinară de două 
ori pe an. 
 

Reprezentarea personalului se va face prin intermediul a maximum doi reprezentanŃi pentru 
fiecare ramură prezentă pe teritoriu. Dacă pe acest teritoriu, efectivele din societăŃile 
aparŃinând unei ramuri numără mai mult de 2000 de salariaŃi, respectiva ramură va putea fi 
reprezentată de maximum trei reprezentanŃi.  

Articolul 1.4.5. Modul de desemnare a reprezentanŃilor din cadrul comitetelor GPEC 

Desemnarea făcută de organizaŃiile sindicale sau, în lipsa acestora, de reprezentanŃii 
personalului va trebui să Ńină seama de o reprezentare echitabilă pe ramură şi pe Ńară pentru 
comitetul GPEC european, pe ramură şi filial ă pentru comitetul GPEC de Ńară, şi pe 
întreprindere, pentru comitetul GPEC teritorial, precum şi de repartizarea sindicală, conform 
criteriilor existente în fiecare Ńară. În măsura în care este posibil, va trebui să fie membri ai 
unei instanŃe de reprezentare a personalului dintr-una din societăŃile grupului sau ai instanŃelor 
Grupului. 

Eventualele arbitraje pe marginea desemnărilor vor fi făcute de ConfederaŃia Europeană a 
Sindicatelor (CES) pentru comitetul GPEC Europa. 

În caz de absenŃă a unui reprezentant, se vor putea desemna înlocuitori potrivit aceloraşi 
reguli. 

Articolul 1.4.6. Concertarea la nivelul fiecărei filiale (cu pragul cel mai ridicat al 
reprezentării sindicale sau în lipsa reprezentării personalului) 

Potrivit articolului 1.2 al prezentului acord, în vederea asigurării unui tratament echitabil faŃă 
de diferitele societăŃi, indiferent de Ramura din care fac parte sau de naŃionalitatea lor, 
OrganizaŃiile sindicale sau, în lipsa acestora, instanŃele de reprezentare a personalului vor 
putea angaja negocieri cu direcŃiunea fiecărei fililale pornind de la baza minimă comună 
prevăzută de prezentul acord cadru.  

Fără a se pune sub semnul întrebării prerogativele legale ale instanŃelor de reprezentare a 
personalului, conŃinutul negocierilor va putea să se adapteze realităŃilor din filiala respectivă. 

Fiecare filială va trebui să-şi definească un calendar al informării şi/sau al consultării, potrivit 
articolului 1.3 al prezentului acord, pentru a obŃine vizibilitate asupra evoluŃiei activităŃilor şi 
a organizărilor, şi în special, o concertare în privinŃa modalităŃilor de punere în aplicare a 
instrumentelor necesare. 
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CAPITOLUL 2 −−−− INSTRUMENTELE GPEC 

Articolul 2.1.: Starea de fapt pe întreprindere şi pe Ńară 

Se va redacta o prezentare a stării de fapt aferentă fiecărei filiale, cu privire la: 

� recenzarea resurselor în funcŃie de familiile profesionale ale GDF SUEZ precizând 
în special vârsta, vechimea, sexul şi locul de muncă.  

� instrumentele de gestionare RU 
� practicile (mobilitate, formarea tinerilor, formarea continuă,...) 
� identificarea meseriilor aşa cum au fost ele definite în preambul. 

Articolul 2.2.: ProiecŃia în viitor   

Pe baza stării de fapt prevăzute la articolul 2.1 al prezentului acord, instrumentele va trebui să 
permită realizarea unei analize prospective care va Ńine seama de îmbătrânirea populaŃiei, de 
efectele turn-over-ului şi/sau de ipotezele strategice şi economice. 

Aceste elemente vor face obiectul unei raportări la nivelul instanŃelor, după cum se prevede la 
articolul 1.4 al prezentului acord. 

Articolul 2.3.: Informarea pe marginea acŃiunilor întreprinse.  

În vederea monitorizării evoluŃiei carierelor, a formării, a recrutărilor, a îndrumării şi a 
mişcărilor interne prezentate mai amplu în capitolul 3 al prezentului acord, diferitele instanŃe 
definite la articolul 1.4 din prezentul acord vor fi informate cu privire la acŃiunile întreprinse 
şi la previziuni. 

Punerea în aplicare a instrumentelor de monitorizare va fi concepută astfel încât să Ńină seama 
de informaŃiile ce trebuie transmise, cum ar fi categoriile socio-profesionale, meseriile, 
locaŃiile de muncă, numărul de recrutări sau de mişcări, tipurile de contracte şi diplomele, cu 
rezerva ca aceste informaŃii să fie disponibile în sistemele de informaŃie ale RU. 
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CAPITOLUL 3 −−−− GESTIONAREA PERSONALULUI , A RECRUTĂRILOR ŞI A FORM ĂRII  

 

GDF SUEZ continuă şi intensifică implementarea unui demers ce permite să se vegheze la 
capacitatea de angajare a salariaŃilor de-a lungul întregului lor parcurs profesional, cu 
respectarea diversităŃii, a echităŃii şi a egalităŃii de şanse. GDF SUEZ face totul pentru a 
asigura continuitatea locului de muncă al salariaŃilor săi aflaŃi în dificultate. 

Articolul 3.1. Gestionarea evoluŃiilor individuale potrivit convenŃiilor, acordurilor, 
reglementărilor juridice în vigoare în fiecare Ńară 

În paralel cu planurile de angajare, gestionarea carierelor trebuie să permită: 

� oferirea unui răspuns la necesităŃile de adaptare a locurilor de muncă la proiectele 
întreprinderii, la evoluŃia meseriilor şi la aspiraŃiile salariaŃilor, 

� propunerea către salariaŃi a unor oportunităŃi de carieră care să favorizeze dezvoltarea 
lor profesională, 

� posibilitatea de renconversie a salariaŃilor în cazul în care aceasta ar fi necesară, 
� dezvoltarea competenŃelor, în special la solicitarea salariaŃilor. 

În situaŃia reconversiei sau a reclasării, se acordă prioritate salariaŃilor din grup, faŃă de 
recrutarea din extern, pentru ocuparea posturilor vacante.  

Va trebui să se Ńină cont de dezvoltarea individuală a fiecărui salariat. 

În acest scop va trebui să aibă loc o reflecŃie asupra instrumentelor şi practicilor în vigoare, să 
se amelioreze conŃinutul acestora pentru ca în fiecare Ńară să poată fi creată o bază comună.  

Această gestionare se va sprijini în special pe dezvoltarea şi utilizarea următoarelor 
instrumente: 

� Comunicarea şi afişarea (prin mijloace de informare ce urmează a fi precizate) 
posturilor disponibile şi a meseriilor de viitor în vederea favorizării analizei 
individuale a parcursului profesional, 

� ÎntreŃinerea dorinŃelor de dezvoltare personală, astfel încât să i se permită salariatului, 
în mod sistematic şi în anumite momente semnificative, să aibă în vedere dezvoltarea 
competenŃelor sale, cel puŃin o dată la cinci ani 

� BilanŃul carierei sau al competenŃelor, 
� Formarea profesională, 
� Validarea dobândirii de experienŃă, 
� Concediul pentru formare. 
�  EvoluŃia profesională 
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Articolul 3.2.: Recrutarea 

Recrutările respectă egalitatea de şanse şi lupta împotriva discriminării fiind atenŃi la 
echilibrul piramidei vârstelor, la repartizarea pe sexe şi la transferul de competenŃe. 

În urma confruntării dintre structura piramidei vârstelor şi necesitatea de a permanentiza 
anumite competenŃe, se poate ajunge la implementarea unor acŃiuni specifice. Grupul va avea 
grijă în special: 

- să dezvolte primirea tinerilor şi dobândirea de noi competenŃe printr-o politică de recrutare  
Ńintită, în special prin intermediul formării (cu sau fără obŃinerea unei diplome) în 
alternanŃă (şcoală/întreprindere) 

- să dezvolte primirea persoanelor în vârstă, 
- să reuşească, în cazul tinerilor salariaŃi, procesul de integrare în interiorul sau exteriorul 

Grupului, prin acŃiuni de monitorizare în care să se implice managerul ce recrutează şi 
DRU, în faza de primire (să îi permită salariatului să se folosească de toate elementele 
pentru a-şi îndeplini misiunea) şi în cea de integrare (evaluarea adecvării competenŃelor, a 
atingerii obiectivelor, a adaptărilor necesare),  

- să organizeze transmiterea de competenŃe prin acŃiuni de formare internă ori externă sau de 
îndrumare şi pe baza experienŃei celor mai experimentaŃi, 

- să aibă în vedere o perioadă de recuperare împreună cu titularul de post în caz de 
mobilitate.  

Articolul 3.3.: Formarea 

Politicile multi-anuale de formare profesională şi bugetele aferente va trebui să Ńină cont de 
analizele pe termen scurt şi mediu rezultate în cadrul GPEC. Acestea va trebui să stabilească 
obiective calitative şi cantitative, în special pentru meseriile vizate în preambulul prezentului 
acord, pentru dezvoltarea profesională a salariaŃilor, pentru salariaŃii aflaŃi la jumătatea 
carierei şi salariaŃii aflați în formare în alternanŃă. Pentru a degaja eventualele finanŃări 
complementare (GDF SUEZ şi/sau inter-ramuri sau Business Unit, exterioare) şi a anticipa o 
mai mare polivalenŃă a salariaŃilor, se vor avea în vedere parcursuri de formare multi-anuale 
conform reglementărilor naŃionale. 

Articolul 3.4.: Îndrumarea 

Pentru o bună organizare a transferului de competenŃe, în special între generaŃii, unii salariaŃi 
voluntari vor putea oferi îndumare. Această misiune va trebui precedată de o pregătire 
specifică, mai ales în materie pedagogică.  

Procesul de îndrumare va fi instituit în cadrul fiecărei entităŃi după concertarea cu 
reprezentanŃii salariaŃilor. În cadrul procesului de concertare va trebui să se vegheze ca 
numărul de salariaŃi de care să ocupă un îndrumător să fie rezonabil şi adaptat în funcŃie de 
meserii. 
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CAPITOLUL 4 −−−− EVOLUłIA PROFESIONAL Ă 

GPEC trebuie să permită salariaților din Grup să-și însușească un anumit număr de 
date privind perspectivele locurilor de muncă și caracteristicile acestora, lista de 
referințe privind competențele, viitorul acestora pentru pregătirea evoluției carierei 
lor pentru care unul din mijloace este mobilitatea profesională. 

În acest cadru Grupul se va dota cu un dispozitiv de comunicare a locurilor de muncă 
disponibile, accesibile tuturor. 

La cel mai înalt nivel din fiecare filială se va putea negocia un acord privind evoluŃia 
profesională, pentru contractele de muncă în cazul cărora această posibilitate nu este exclusă 
şi cu respectarea acordurilor anterioare şi reglementărilor locale. Acordul respectiv va viza cel 
puŃin următoarele măsuri: 

− Deplasări de recunoaştere; 
− Mutarea salariatului şi a familiei sale şi cheltuielile aferente; 
− Concediu pentru mutare; 
− IndemnizaŃie pentru schimbarea reşedinŃei; 
− Perioadă tranzitorie de despărŃire de familie şi asigurarea cheltuielilor de şedere sau 

de dublu domiciliu; 
− Ajutor pentru căutarea unei locuinŃe şi pentru demersurile administrative; 
− Ajutor pentru reangajarea soŃului/soŃiei şi şcolarizarea copiilor.  
− Formare complementară eventuală. 

 
În caz de nereuşită a evoluŃiei profesionale, între cele două DRU se va organiza un schimb de 
puncte de vedere pentru a se încerca găsirea unei soluŃii comune. Se va putea avea în vedere 
un bilanŃ mai aprofundat în scopul găsirii altor căi, precum o reorientare în cadrul Grupului, o 
formare suplimentară... 
 

CAPITOLUL 5 −−−− DEZVOLTAREA PERSONAL Ă A SALARIA łILOR AFLA łI ÎN A DOUA PARTE A 
CARIEREI  

În acord cu reprezentanŃii salariaŃilor şi în conformitate cu normele şi principiile existente în 
fiecare Ńară, se va acorda o atenŃie deosebită aplicării principiilor de egalitate de şanse pentru 
salariaŃii aflaŃi în a doua parte a carierei, în special în ceea ce priveşte recrutarea, promovarea, 
remunerarea şi menŃinerea carierei. 

Aceştia vor beneficia în special de: 

- un bilanŃ de carieră, 
- un program de adaptare şi de asistare,  
- detaşări în funcŃii şi meserii accesibile, pentru a-şi dezvolta capacitatea de angajare. 
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CAPITOLUL 6 −−−− MUNCILE GRELE  

ARTICOLUL 6.1: definirea muncilor grele 

Greutatea rezultă din solicitările fizice sau psihice care necesită din partea salariatului un efort 
constant de adaptare ce lasă urme durabile, identificabile şi ireversibile asupra sănătăŃii sale. 

Diversitatea situaŃiilor de muncă şi a criteriilor de greutate face dificilă alegerea unor 
indicatori. 

InstanŃele de reprezentare a personalului specializate în domeniul CondiŃiilor de Muncă şi 
SănătăŃii – SecurităŃii (de tipul CHSCT [CISCM] din FranŃa) vor putea asigura înaintarea 
propunerilor către Grupurile de Lucru Sănătate-Securitate ale CEÎ. Acesta va transmite 
lucrările sale comitetului GPEC European în vederea discutării şi analizei. La modul general, 
criteriile determinante pentru efectele ireversibile ale greutăŃii pot fi următoarele: 

• o speranŃă de viaŃă redusă  
• o speranŃă de viaŃă alterată de o incapacitate datorată muncii 
• o fragilitate exacerbată în faŃa accidentelor sau bolilor 
• o atingere adusă integrităŃii fizice sau mentale 

Obiectivele acestui demers trebuie să contribuie la îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă, la 
reconversia salariaŃilor prin formare profesională şi la măsuri specifice pentru gestionarea 
sfârşitului de carieră. În măsura în care este posibil, aceste demersuri trebuie să permită 
evitarea producerii unei concedieri. 

Articolul 6.2: ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă. 

Comitetele de igienă, de securitate şi  condiŃii de muncă [CISCM] sau echivalentele lor 
cumunică Grupului de Lucru Sănătate Securitate al CEÎ recomandările lor în materie de 
îmbunătăŃire a condiŃiilor de muncă. 

Articolul 6.3: Anticipare şi reconversie 

SalariaŃii care realizează munci grele beneficiază de un dispozitiv consolidat de asistare şi 
prevenŃie în situaŃiile de evoluŃie a locurilor de muncă şi a competenŃelor, sub rezerva ca 
vechimea lor în întreprindere să fie de minim 2 ani. 

BineînŃeles, aceste dispoziŃii nu contravin, ci sunt menite să completeze principiile gestionării 
anticipate a carierelor prevăzute în prezentul acord. 
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Articolul 6.4: Măsuri specifice de menŃinere la locul de muncă a salariaŃilor expuşi muncilor 
grele. 

Se pot avea în vedere mai multe măsuri, în funcŃie de expunerea salariaŃilor la factorii de 
greutate, în special amenajarea postului de lucru (îndrumare) sau reconversiile profesionale.  

În cadrul acŃiunilor preventive, se va putea pune în practică o serie de măsuri, cum ar fi: 

� un bilanŃ de carieră, 
� un program de adaptare şi de asistare, ce poate avea în vedere dispozitive de 

economisire proporŃională cu expunerea la greutate şi cu intensitatea greutăŃii. Aceste 
dispozitive ar trebui să permită menŃinerea capacităŃii de angajare a salariaŃilor, 
oferind drepturi specifice la pregătire profesională sau la concediu. 

� detaşări în funcŃii şi meserii accesibile, pentru a le spori capacitatea de angajare. 

 

CAPITOLUL 7 −−−− DISPOZIłII DIVERSE - M IJLOACE  

Punerea în practică a acordului va fi însoŃită de mijloacele aferente: 
� Numirea de către GDF SUEZ a referenŃilor teritoriali  
� Mijloace interne ale GDF SUEZ pentru definirea ghidului meseriilor, participarea la 

modulele de formare, elaborarea statisticilor pe meserii şi punerea în aplicare a 
diverselor instrumente. 

� Mijloacele necesare organizaŃiilor sindicale şi reprezentanŃilor personalului pentru 
participarea la elaborarea dispozitivului de meserii şi a celui de formare iniŃială a 
actorilor, pentru pregătirea şi participarea la diferitele instanŃe ale GPEC, pentru 
monitorizarea experimentărilor întreprinse şi pentru discutarea modalităŃilor de 
implementare. 

 

 

CAPITOLUL 8 −−−− DISPOZIłII FINALE  

Articolul 8.1.:  Monitorizarea acordului 

Comitetul GPEC Europa va asigura monitorizarea prezentului acord. 

Articolul 8.2.: Interpretare şi revizuire 

Având în vedere că acest acord va fi tradus în mai multe limbi, numai versiunea în limba 
franceză (versiunea semnată) are valoare autentică între părŃile semnatare. Problemele de 
interpretare legate de prezentul acord intră exclusiv în competenŃa comitetului de monitorizare 
susmenŃionat. 

În baza articolului L. 2222-5 din Codul muncii, prezentul acord va putea fi revizuit la cererea 
DirecŃiunii ori a uneia sau mai multor organizaŃii sindicale semnatare ale prezentului acord 
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sau care au aderat la el ulterior potrivit dispoziŃiilor cuprinse în articolul L. 2261-7 şi 
următoarele din Codul muncii. 

De asemenea, acordul va putea fi denunŃat în orice moment de către DirecŃiunea GDF SUEZ 
SA, întreprinderea dominantă a Grupului, sau de către organizaŃiile sindicale semnatare 
potrivit dispoziŃiilor articolului L. 2261-9 din Codul muncii, cu respectarea unui termen de 
preaviz de 3 luni.  

Articolul 8.3.:  Intrarea în vigoare şi durata acordului. 

Acordul va intra în vigoare a doua zi după înregistrarea sa la DDTE Paris şi la grefa 
Consiliului de soluŃionare a Conflictelor de Muncă din Paris. Acordul se încheie pe o durată 
nedeterminată. 

Articolul 8.4.:  Înregistrarea Acordului 

Potrivit dispoziŃiilor din Codul Muncii, Acordul se va înregistra la DirecŃia Departamentală a 
Muncii şi Ocupării forŃei de Muncă („DDTE”) din Paris, precum şi la grefa Consiliului de 
soluŃionare a Conflictelor de Muncă din Paris. 

 
 

Paris, în data de , 

Pentru GDF SUEZ S.A. şi filialele sale, în condiŃiile definite la Articolul 1-1 al Acordului, 

 

Gérard MESTRALLET 
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Pentru Grupul Special de Negociere ce îi repr ezintă pe salaria Ńii societ ăŃilor Grupului:  
Pentru Fran Ńa 

 

CGT 
 
 

CGT 
 

CGT 
 

CGT 
 

CFDT 
 
 

CFDT 
 
 

CFDT 
 
 

 

FO 
 
 

FO 
 
 

 
 
 

 

CFE CGC 
 
 

CFE CGC 
 
 

  

CFTC 
 
 

CFTC 
 
 

  

 

 

Pentru Belgia,   
     

Pentru Olanda,  
 

   
Pentru Germania,         

  
Pentru Marea Britanie,  

 

 
   

Pentru România,         
  

Pentru Italia,  
  

Pentru Spania,          Pentru Norvegia,    Pentru Polonia  
     

Pentru Cehia,            Pentru Suedia,       Pentru Ungaria  
     

Pentru Federa Ńiile Europene,  
EPSU EMCEF 
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ALCĂTUIREA COMITETULUI GPEC EUROPEAN 
 
 

łările şi 
întreprinderile   NR. DE REPREZENTANłI Total 

din perimetru       mandate 

31/12/2008 efective 2 sau mai multe BU  

peste 10,000 
SALARIA łI   

Austria 768 N     0 

Belgia 20 596 D 1 2 3 

Cehia 2 052 D 1   1 

Danemarca 32 N     0 

ElveŃia 1 864 D 1   1 

Finlanda 507 N     0 

FranŃa 106 061 D 1 10 11 

Germania 6 732 D 1   1 

Grecia 160 N     0 

Italia 3 411 D 1   1 

Luxemburg 681 D 1   1 

Marea Britanie 10 628 D 1 1  2 

Norvegia 844 D 1   1 

Olanda 11 846 D 1 1  2 

Polonia 4 018 D 1   1 

Portugalia 326 D 1   1 

România 6 393 D 1   1 

Slovacia 243 N     0 

Spania 3 426 D 1   1 

Suedia 1 008 N 1    1 

Ungaria 1 581 D 1   1 

Total perimetru  183177   16 14 30 
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LISTA COMITETELOR GPEC PE łARĂ 
 

 

• Belgia 

• Cehia 

• FranŃa 

• Germania 

• Italia 

• Marea Britanie 

• Olanda 

• Polonia 

• România 

• Spania 

• Ungaria 
 


