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Introducere

CES subliniază, de asemenea, rolul esen�ial pe care îl joacă sindicatele în calitate de parteneri sociali, la toate
nivelurile de decizie în privin�a calificărilor și schemelor de formare. La nivel de companie, reprezentan�ii
sindicatelor trebuie să se implice în planificarea an�cipată atât a ocupării for�ei de muncă, cât și a
competen�elor, acestea trebuind să devină o caracteris�că regulată și comună a poli�cilor companiilor în
privin�a an�cipării schimbării.

Dup fraza introduc�vă a , care a fost publicată de
Comisia Europeană în 2016, "Competen�ele reprezintă calea către creșterea șanselor de angajare și a
prosperită�ii". Această strategie se concentrează pe

ă cum afirmă Noii Agende pentru competen�e în Europa

trei direc�ii de ac�vitate principale:

2. Sporirea vizibilită�ii și a comparabilită�ii competen�elor și calificărilor;

3. Îmbunătă�irea informa�iilor și a informării privind competen�ele pentru alegeri mai bune de carieră;

În răspunsul său, " " -O nouă agendă pentru competen�e în Europa Îmbunătă�irea oportunită�ilor sindicale
pentru lucrătorii din Europa, adoptată în aprilie 2016, Confedera�ia Europeană a Sindicatelor ( ) este de
acord că educa�ia și formarea profesională contribuie la ocuparea for�ei de muncă, dar numai dacă
lucrătorilor li se oferă formare de înaltă calitate și dacă creșterea economică durabilă poate oferi locuri de
muncă de calitate pentru lucrători. Învă�ământul și formarea profesională nu reprezintă solu�ia miraculoasă
pentru combaterea șomajului și a locurilor de muncă precare. "Solicitarea privind o strategie
europeană de inves��ii este încă esen�ială pentru crearea unui mediu sănătos pentru ocuparea for�ei de
muncă și dezvoltarea competen�elor".

CES

CES

1. Îmbunătă�irea calită�ii și a relevan�ei formării competen�elor;

CES solicită acces garantat la instruire pentru toată lumea, iar dreptul la formare să devină un drept
european. În mod special, solicită o Garan�ie pentru Competen�e Profesionale care să asigure accesul
efec�v la formare pentru lucrătorii cu nivel scăzut de calificare și pentru șomeri, pentru a le asigura sporirea
șanselor de angajare și capacitatea de a se adapta la pia�a for�ei de muncă. În plus, solicită acordarea
unui concediu plă�t pentru formare, care să permită lucrătorilor să-și îmbunătă�ească competen�ele în
func�ie de noile nevoi din sectorul lor de ac�vitate și să le asigure accesul la programe de formare care nu au
legătură cu nevoile specifice locului de muncă, aceasta fiind o oportunitate de a ini�ia o nouă etapă în cariera
lor.

CES

CES

Formarea profesionala a lucrătorilor reprezintă unul dintre cei mai importan�i factori de dezvoltare, fie că
vorbim de angaja�i sau angajatori. Angajatorii ș�u că fără angaja�i bine pregă��i,  ac�vitatea economică
are de suferit, indiferent de beneficiile materiale oferite și / sau de metoda de management u�lizată.

Nu în ul�mul rând, subliniază necesitatea de a s�mula inves��iile în formare. Furnizarea de competen�e
adecvate pentru for�a de muncă europeană necesită un nivel ridicat de inves��ii, din partea companiilor,
pentru învă�area pe tot parcursul vie�ii.

CES
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Dorim să le mul�umim tuturor celor care au organizat vizitele de studiu, celor care au par�cipat ac�v la
aceste vizite de studiu și în special lui Olaf Aschmann și Jeff Bridgford (Kompera GmbH), care au pregă�t
structura acestui set de instrumente.

Strategia educa�iei și formării profesionale răspunde obiec�vului global al României de a reduce
discrepan�ele de dezvoltare economică și socială între România și statele membre ale . De asemenea,
documentul strategic ia în considerare obiec�vul na�ional pentru orizontul 2020 din Strategia Na�ională de
Dezvoltare Durabilă a României 2013-2020-2030, privind a�ngerea nivelului mediu de performan�ă al în
domeniul educa�iei și formării profesionale. Strategia abordează în mod integrat educa�ia și formarea
profesională ini�ială și con�nuă și urmează ciclului de poli�ci publice 2007 – 2013 în domeniul dezvoltării
resurselor umane. Aceasta este complementară Strategiei Na�ionale de Învă�are pe tot parcursul vie�ii
2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii �mpurii a școlii.

UE

UE

Trebuie re�inut că formarea profesionala nu este atributul sau obliga�ia unei singure păr�i implicate in
rela�iile de muncă, angajatul si angajatorul trebuind să fie, în egală măsură interesa�i de buna func�ionare pe
acest palier. In prac�că însă, se întâmplă adesea ca aten�ia asupra acestei zone sa fie inegal distribuită, una
din păr�i neglijând să își îndeplinească rolul sau apar cazuri în care formarea profesională face obiectul unor
ac�iuni care se transformă în elemente de presiune (cum este situa�ia în care angajatorul are în vedere
ac�iuni de (re)conversie profesionala a unor salaria�i, ac�iuni pe care însă salaria�ii sau reprezentan�ii
acestora nu le agreează, mo�vele fiind legate de posibile consecin�e nedorite, în viitor, în rela�iile de muncă).

La nivel european și na�onal, sindicatele sunt dedicate intereselor pe termen lung ale companiilor, precum
și durabilită�ii locurilor de muncă de bună calitate pentru membrii lor, iar dezvoltarea competen�elor
împreună cu angajatorii joacă un rol important în această strategie. Din aceste mo�ve am realizat în 2016
lucrarea ” și ne-am
perfec�ionat abordarea prin elaborarea acestui set suplimentar de instrumente, in�tulat ”

Dezvoltarea procesului de formare la locul de muncă -Instrumente pentru sindicate”
Sprijin pentru

an�ciparea schimbărilor și dezvoltarea competen�elor Implicarea reprezentan�ilor sindicali în procesul de
informare, consultare și par�cipare la locul de muncă”.

-

Vă recomandăm acest set de instrumente, fiind convinși că va contribui la implicarea reprezentan�ilor
sindicatelor în procesele de informare, consultare și par�cipare, și prin extrapolare, în dezvoltarea
competen�elor lucrătorilor.

(România)

(Italia)

(Germania)

(Europa)

(Bulgaria)

(Lituania)
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o care sunt drepturile existente și prevederile companiei pentru învă�are la locul de muncă?

Etapa 6 – Restabilirea legăturii cu lucrătorii

o ce argumente pot fi prezentate și ce anume ar reprezenta un rezultat acceptabil?

o ce suport vă poate oferi sindicatul dvs.?
Etapa 2 – Legătura cu sindicatul

Pentru cine este acest set de instrumente?

Acest set de instrumente se adresează reprezentan�ilor și delega�ilor sindicali, reprezentan�ilor care se
ocupă de educa�ia sindicală și membrilor comitetelor de întreprindere, as�el încât să fie pregă��i cât mai
bine să fie cât mai bine pregă��i și ap�i să se implice în procedurile de informare, consultare și par�cipare la
locul de muncă și să joace un rol esen�ial în luarea deciziilor privind calificările și sistemele de formare.

Etapa 4 - Transformarea nevoilor și experien�elor de formare la locul de muncă în revendicări sindicale

Ce cuprinde acest set de instrumente?

o cum să vă pregă��i pentru un acord de învă�are la locul de muncă?

o cum să comunica�i rezultatele programului de formare?
În lumina experien�elor dobândite din proiect, se adaugă o nouă etapă:
Etapa 7 - Evaluarea întregului proces

Acest set de instrumente se bazează pe abordarea ini�ială, în șase etape, a dezvoltării învă�ării la locul de
muncă:

Etapa 5 - Dialog cu angajatorii

o cum să realiza�i o analiză a impactului programului de formare?

Etapa 3 - Dialog cu lucrătorii
o cum să inves�gheze nevoile și experien�ele de învă�are ale lucrătorilor?

Etapa 1 - Pregă�rea cadrului pentru învă�are/formare

Etapa 1

Pregătirea

cadrului pentru

învă�are/formare

Etapa 2

Legătura cu

sindicatul

Etapa 3

Dialog cu

lucrătorii

Etapa 4

Transformarea

nevoilor și

experien�elor de

formare la locul de

muncă în revendicări

Etapa 5

Dialog cu

angajatorii

Etapa 6

Restabilirea

legăturii cu

Etapa 7

Evaluarea

întregului proces
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Cum ar trebui să fie folosit setul de

instrumente?

Acest set de instrumente poate fi u�lizat împreună cu lucrarea in�tulată ”Dezvoltarea procesului de formare
la locul de muncă - Instrumente pentru sindicate”. Totodată, această lucrare poate fi folosită și ca resursă
autonomă sau ca suport pentru un curs de formare. Va fi mai eficientă dacă va face parte dintr-o strategie
mai largă a sindicatelor, menită să sprijine implicarea reprezentan�ilor sindicali în procedurile de informare,
consultare și par�cipare cu privire la an�ciparea schimbării și dezvoltarea competen�elor lucrătorilor.

Acest set de instrumente oferă informa�ii despre procedurile specifice de informare, consultare și / sau
par�cipare din România și propuneri de ac�vită�i care pot fi folosite de reprezentan�ii sindicatelor la locul de
muncă, pentru a an�cipa schimbările și a dezvolta competen�ele lucrătorilor.
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� proceduri de par�cipare, care oblige angajatorii să ob�ină consim�ământul reprezentan�ilor sindicatelor în
probleme precum reforma structurală, creșterea eficien�ei și concedierile.

Sindicatele și structurile de informare,

consultare și participare

� proceduri de informare care impun angajatorilor să furnizeze date consiliilor de lucrări sau organismelor
similare de reprezentare a angaja�ilor în materie financiară și comercială, în special bilan�ul și / sau fuziunile și
preluările;

Când vorbim însă despre programe de formare profesionala care răspund interesului ambelor păr�i
(angaja�i – angajatori), competen�ele, abilită�ile si a�tudinile as�el achizi�ionate contribuie la bunul mers al
ac�vită�ii si, finalmente, cei in cauza vor avea de câș�gat, in aceeași măsura. De aceea, este important să
re�inem că angaja�ii (si, pe cale de consecin�ă, reprezentan�ii acestora), au dreptul si obliga�ia să își
securizeze propria dezvoltare profesionala in direc�iile pe care si le-au proiectat, fără a se sim�i constrânși
sau in�mida�i, dar, in același �mp, fără a compromite obiec�vele si misiunile asumate de întreprindere /
angajator. În România, implicarea reprezentan�ilor sindicatelor trebuie să fie mult mai intensă, pentru a
putea sprijini lucrătorii.

Reprezentan�ii sindicatelor au posibilitatea de a juca un rol decisiv la nivel de companie prin u�lizarea
oportunită�ilor oferite de organismele de informare, consultare și par�cipare, cum ar fi comitetele de
întreprindere, pentru a inves�în învă�area la locul de muncă.

Uniunea Europeană a adoptat deja o serie de măsuri pentru a îmbunătă�i drepturile lucrătorilor la informare
și consultare la locul de muncă.

După cum s-a arătat în introducere, subliniază rolul esen�ial pe care sindicatele îl joacă în calitate de
parteneri sociali la toate nivelurile de luare a deciziilor privind calificările și sistemele de formare. La nivel de
companie, reprezentan�ii sindicatelor trebuie să se implice în planificarea an�cipată atât a ocupării for�ei de
muncă, cât și a competen�elor, acestea din urmă trebuind să devină o caracteris�că regulată și comună a
poli�cilor companiilor pentru an�ciparea schimbării.

CES

Majoritatea statelor membre au o anumită formă de proceduri de informare, consultare și / sau par�cipare la locul
de muncă, care pot fi încadrate după cum urmează:

UE

Acestea sunt garantate de ar�colul 27 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, iar acest
drept este reglementat într-o anumită măsură de trei direc�ve - Direc�va 2002/14 / care stabilește un
cadru general pentru informarea și consultarea lucrătorilor; Direc�va 98/59 / care vizează asigurarea
unei forme de protec�ie a lucrătorilor în cazul concedierilor colec�ve; și Direc�va 2001/23 / , care vizează
asigurarea unei forme de salvgardare a locurilor de muncă și a drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de
întreprinderi.

UE CE
CE

CE

� proceduri de consultare care solicită angajatorilor să furnizeze în prealabil informa�ii despre măsurile
planificate, și oferă o oportunitate reprezentan�ilor sindicali de a-și exprima opiniile, înainte de introducerea
măsurilor, în privin�a unor aspecte precum: modificări ale statutului juridic al societă�ii; eliminarea,
ex�nderea sau diminuarea întreprinderilor, precum și introducerea de noi tehnologii;
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Cadrele de reglementare pentru accesul la

învă�are la locul de muncă (legi, acorduri

colective, acorduri ale întreprinderilor)

Majoritatea statelor membre ale au adoptat măsuri care permit lucrătorilor să-și dezvolte competen�ele
într-un fel sau altul, dar majoritatea sistemelor na�ionale sunt complexe, iar accesul la formare este departe
de a fi garantat. În general, angajatorul decide dacă un lucrător poate să beneficieze de un concediu pentru
formare, însă în cazul în care un angajator refuză o cerere de concediu de formare, în unele �ări există o
procedură de recurs.

UE

Criteriile de eligibilitate variază considerabil. Accesul poate depinde de �pul de contract - indiferent dacă
este deschis sau temporar, cu normă întreagă sau cu frac�iune de normă - sau cu o durată minimă de
angajare. Durata formării variază. Alte criterii de eligibilitate pentru formare variază considerabil. Care este
scopul antrenamentului - este acela de a ob�ine o prim calificare, sau pentru scopuri de perfec�ionare, sau
ar putea fi pentru scopuri educa�ionale generale?

ă

În primul rând, sunt concediile de formare pl �te - ceea ce le-ar permite lucrătorilor să-și păstreze salariile în
�mp ce urmează cursuri de formare și să se antreneze în �mpul orelor normale de lucru? Lucrătorii sunt
proteja�i în �mpul perioadei de formare, neputând fi concedia�i. Le sunt plă�te contribu�iile la asigurările de
sănătate și la pensie?

ă

Acesta este, într-adevăr, un domeniu complex și din acest mo�v reprezentan�ii sindicatelor trebuie să se
implice în procedurile de informare, consultare și par�cipare, pentru a fi bine informa�i, pentru a-și putea da
avizul înainte de a lua decizii finale și în plus, pentru a fi în pozi�ia de a consilia lucrătorilorii și de îndrumare a
acestora prin intermediul sistemului.

Importan�a pe care societatea o acordă formării profesionale este relevată și de faptul că este reglementată
prin Codul Muncii (Legea Nr. 53/2003 Codul Muncii - republicare in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din
18.05.2011), pe spa�i largi, dar si prin alte acte norma�ve importante, precum: Legea educa�iei na�ionale
Nr. 1/2011 (publicata in Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011); O.G. Nr. 129/2000 privind formarea
profesionala a adul�ilor (republicata in Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002); H.G. Nr. 522/2003
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 129/2000 (publicata in Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai
2003); Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 498
din 07.08.2013);
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
(publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 705 din 18.11.2013).

După cum s-a arătat în introducere, Confedera�ia Europeană a Sindicatelor cere garantarea accesului la
formare pentru toată lumea, precum și a dreptului ca formarea să devină un drept european. mai
solicită și o Garan�ie de competen�e profesionale pentru a asigura accesul efec�v la formare pentru
lucrătorii cu nivel scăzut de calificare și pentru șomeri, pentru a le asigura accesul la ocupare și capacitatea
de a se adapta la pia�a for�ei de muncă. În plus, solicită acordarea unui concediu de formare plă�t, care
să permită lucrătorilor să-și îmbunătă�ească competen�ele în func�ie de noile nevoi din sectorul lor de
ac�vitate și să le asigure accesul la cursuri de formare care nu au legătură cu nevoile specifice locului de
muncă ca o oportunitate de a lansa o nouă etapă în cariera lor.

CES

CES
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In România, finan�area formării profesionale se asigură prin fonduri europene sau de către persoane fizice
ori persoane juridice. Codul Muncii incumba o serie de drepturi si obliga�ii pentru tandemul angajat-
angajator, din acest punct de vedere la Art. 16, alin (6), Art. 20, alin. (2), lit. a, Art. 39, alin. (1), lit. g, Art. 51, lit.
d, Art. 154-158, Art. 192-2007 si Art. 208-2010. Foarte important este faptul ca angajatorii sunt obliga�sa
asigure formarea profesionala a salaria�lor minim o data la 2 ani, daca au minim 21 de salaria� și minim o
data la 3 ani, daca au mai pu�n de 21 de salaria�.

Sursele de inves��ii în dezvoltarea competen�elor lucrătorilor sunt adesea dificil de localizat și chiar mai
dificil de accesat. Există trei surse majore.

Asigurarea de competen�e adecvate pentru lucrători necesită un nivel ridicat de inves��ii în învă�are pe tot
parcursul vie�ii, atât în ceea ce privește educa�ia formală, educa�ia profesională ini�ială și formarea
profesională, cât și învă�area la locul de muncă.

Uniunea Europeană finan�ează programe de formare prin intermediul Fondului Social European.

Companiile pot finan�a dezvoltarea competen�elor lucrătorilor în mod direct și voluntar prin plata costurilor
de instruire propriu-zise sau prin operarea unor centre de formare. În unele state membre ale - Italia, de
exemplu, companiile sunt obligate să plătească pentru formare în mod indirect prin contribu�ii la fonduri de
formare tripar�te sau bi-par�te. Aceste plă�i sunt obligatorii pentru a se asigura că toate societă�ile
investesc în formare. Acest lucru �nde, de asemenea, să reducă nivelul ”furturilor” - companiile care nu
investesc în formare ”fură” lucrători califica�i de la companii care investesc în formare, fapt ce subminează
disponibilitatea altor angajatori de a inves�în formare.

UE

După cum s-a arătat în Introducere, subliniază necesitatea de a s�mula inves��iile în formare.
Furnizarea de competen�e adecvate pentru for�a de muncă europeană necesită un nivel ridicat de inves��ii
de către companii în procesul de învă�are pe tot parcursul vie�ii.

CES

Autorită�ile guvernamentale na�ionale și regionale sprijină formarea oferind finan�are directă
întreprinderilor sub formă de subven�ii, precum și lucrătorilor individuali sub formă de granturi. Ei
finan�ează, de asemenea, furnizorii de formare pentru a-și acoperi costurile opera�ionale, atât fixe, cât și
variabile. Acestea pot furniza, de asemenea, fonduri indirecte întreprinderilor, prin deducerea costurilor de
formare din impozite.

Este extrem de dificil ca lucrătorii să poată localiza aceste surse de inves��ii și, din acest mo�v, reprezentan�ii
sindicatelor trebuie să se implice în procesele de informare, consultare și par�cipare, pentru a fi bine
informa�i și, în plus, să poată să îi consilieze pe lucrători și să îi îndrume prin sistem.

Posibilită�i de finan�are pentru învă�area la

locul de muncă
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� Finan�area procesului de formare la locul de muncă.

� Sindicate și structurile de informare, consultare și par�cipare,

Argumente bune, pregătirea profesională ca o

situa�ie avantajoasă pentru toată lumea
Acest set de instrumente prezintă trei seturi de suges�i pentru:

Argumentele bune pot fi folosite pentru a convinge angajatorul și pentru a avea un dialog social de succes cu
privire la necesitatea formării la locul de muncă.

� Cadrele de reglementare pentru accesul la formare la locul de muncă (legi, contracte colec�ve,
acorduri încheiate la nivel de întreprinderi),

• Sunt asigurate competen�ele
companiei și, prin urmare,
avantaje compe��ve;

• poten�ialul de performan�ă și de
învă�are al lucrătorilor este
c r e s c u t ș i s u n t l u a t e î n
considerare nevoile companiilor
și ale lucrătorilor;

• poten�ialul lucrătorilor este
u�lizat op�m;

• s e c o n t r a c a r e a z ă l i p s a
lucrătorilor califica�i și se asigură
ocuparea viitoarelor pozi�ii de
conducere;

Beneficii pentru angajatori

• M o �v a � i a ș i l o i a l i t a t e a
l u c răto r i l o r s u nt s p o r i te ,
evitându-se fluctua�ia;

• Creșterea atrac�vită�ii imaginii
corpora�ve și a angajatorului.

• crește capacitatea de adaptare a
companiei;

• competen�ele mai mari cresc
î n c r e d e r e a î n s i n e ș i
autonomia, atât profesională,
cât și personal;

• competen�a de învă�are este
p ă s t r a t ă . . . . . . . . . . . .

• capacitatea de angajare este
men�inută: lucrătorii califica�i
sunt mai pu�in suscep�bili de a
fi șomeri;

• competen�ele profesionale
sunt, de asemenea, u�lizate în
mod privat (de exemplu,
calculatoare, limbi străine,
formare în comunicare);

Beneficii pentru lucrători

• există oportunită�i pentru un
loc de muncă mai bun ;

• munca de zi cu zi și provocările
sunt ges�onate mai ușor și mai
bine (ușurând munc ) ;ă

Lucrătorii califica�i permit companiei să
îmbunătă�ească sa�sfac�ia clien�ilor, să
genereze profituri și să câș�ge noi
contracte.

Formarea reduce riscul ca angaja�ii să-și
piardă locurile de muncă și crește șansele
de avansare în carieră și de a câș�ga un
salariu mai mare.

Situa�ie , în care toată lumea câș�găwin-win

Dacă interesele companiilor și ale lucrătorilor se suprapun, atunci to�i par�cipan�ii beneficiază de
acest proces. În acest caz ideal, formarea la locul de muncă este un proces pentru angajatori
și lucrători.

win-win
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Sunt realizate programe de calificare/recalificare în meserii din domeniul auto pentru angaja�i care fie nu au
o prega�re profesional corespunz toare acestui domeniu fie având calificarea într-o meserie, doresc s
înve�e înc una, în func�ie de evolu�ia pie�ei for�ei de munc și de cererea pentru anumite calific ri.
Programul de instruire se adreseaza oric ror angaja�i c rora li se ofera oportunitatea imbun t irii
cunoș�n�elor indiferent de vârst sau locul de munc . Obiec�vele specifice sunt :

ă ă ă
ă ă ă

ă ă ă ă�
ă ă

BNS SC MASTER SAa implementat în parteneriat cu proiectul cu finan�are european „Dezvoltarea unui
sistem inova�v de formare profesională pentru calificare/recalificare în meserii din domeniul auto”
( /80/2.3/S/57272), în perioada 2010-2013. Scopul proiectului l-a cons�tuit realizarea unui sistem
cât mai atrac�v de formare profesionala pentru calificare/recalificare în meserii din domeniul auto, ș�ind c
acest domeniu este deosebit de dinamic ca progres tehnic și tehnologic, ceea ce presupune o for�ă de munca
competent și fidelizat , doritoare s -și diversifice și s -și ridice necontenit nivelul profesional. Se urm rește
prin aceast îmbun t ire a competen�elor profesionale și ob�inerea de calificări noi.

ă

POSDRU
ă

ă ă ă ă ă
ă ă ă�

Ac�vitatea centrului de formare s-a dezvoltat și dupa terminarea proiectului, finan�area fiind asigurat de
beneficiarii cursurilor de formare, companii, cusan�, etc. Printre clien�ii centrului de formare se num r
Auchan, , , Coca-Cola, Turbomecanica.

ă
ă ă

RATB ANOFM

� Imbun t irea competen�elor profesionale și ob�inerea de calificari noi pentru persoane angajate.ă ă�

Grupul de Formare Profesională

Master S.R.L

Grupul de Formare Profesional Master S.R.L este un centru de excelen�ă în formarea profesional din
Romania și vine în sprijinul persoanelor, societ ilor comerciale și a angaja�ilor lor, pentru îmbun t irea
calit ii profesionale. Programul oferit de acest centru de formare se concentreaz pe formarea
competen�elor în domeniul solicitat de persoanele interesate, pentru a avea un nivel de performan�ă
adecvat. S-au prev zut ac�vit i necesare dezvolt rii unui sistem de Formare Profesionala Con�nua ( )
des�nat îmbun t irii competen�elor angaja�ilor din domeniul auto. Centrul ofer cursuri de calificare,
specializare/perfec�ionare și training în meserii precum mecanic auto, �nichigerie, vopsitorie electrician,
electronist, etc., anul 2017 la centru fiind preg ��i 607 cursan�.

ă ă.

ă� ă ă�
ă� ă

ă ă� ă FPC
ă ă� ă

ă

� Crearea si consolidarea unui sistem inova�v de formare profesional con�nu pentru calificare în
meserii din domeniul auto.

ă ă

� Imbun t irea sistemului de validare al calificarilor profesionaleă ă�

Formarea profesionala con�nu prin dobândirea de competen�e noi, diversificate, in domeniul meseriilor
abordate, ofer angaja�ilor toate instrumentele adecvate a�ngerii unui nivel mai înalt de calificare, deci
de compe��vitate, care va deschide calea p str rii locului de munc și de îmbun t ire a șanselor pe
pia�a muncii.

ă
ă

ă ă ă ă ă�
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Faza 1

Pregătirea dialogului
Faza 2

Conducerea dialogului
Faza 3

Ob�inerea rezultatelor și
comunicarea acestora

TK1 - Pregătirea terenului
pentru formare
TK1 – Legătura cu sindicatul
tău
TK1 - Intrarea în dialog cu
lucrătorii
TK1 - Transformarea
nevoilor și experien�elor de
formare la locul de muncă în
revendicări sindicale

TK1 – Lansarea unui dialog cu angajatorii
TK1 – Restabilirea legăturii
cu lucrătorii.

TK 2 - Sindicate și structuri de informare, consultare și
participare
TK 2 - Cadrele de reglementare pentru accesul la formarea
la locul de muncă (legi, contracte colective, acorduri la nivel
de întreprinderi)
TK2 - oportunită�i de finan�are pentru formarea la locul de
muncă
TK2 - Argumente bune, Exemple de succes

TK2 - Evaluarea întregului
proces



Dacă se lasă în seama lor, angajatorii, în general, nu fac suficiente lucururi, prin urmare reprezentan�ii
sindicatelor trebuie să înceapă un dialog cu privire la învă�area la locul de muncă - aceasta este una dintre
treburile lor!

Aceste seturi de instrumente vor sprijini reprezentan�ii sindicatelor în acest proces. Reprezentan�ii
sindicatelor trebuie să joace un rol ac�v la nivel de companie.

Nu în ultimul rând: necesitatea urmăririi

formării continue este o

îndatorire a sindicatelor

Pentru toate sindicatele care par�cipă la proiectul , se pot afirma următoarele:SACADOS

As�el, este necesar să pregă�m terenul pentru învă�area în cadrul companiei, să dezvoltăm obiec�ve și
argumente, să ne străduim să dialogăm cu angajatorul într-un mod bine informat și persuasiv și să analizăm
impactul formării oferite. În acest fel, va fi posibilă îmbunătă�irea capacită�ii de angajare, a sa�sfac�iei în
muncă și a op�iunilor de carieră pentru lucrători și membri ai sindicatelor.
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