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Introducere
După cum aﬁrmă fraza introducvă a Noii Agende pentru competene în Europa, care a fost publicată de
Comisia Europeană în 2016, "Competenele reprezintă calea către creșterea șanselor de angajare și a
prosperităii". Această strategie se concentrează pe trei direcii de acvitate principale:
1. Îmbunătăirea calităii și a relevanei formării competenelor;
2. Sporirea vizibilităii și a comparabilităii competenelor și caliﬁcărilor;
3. Îmbunătăirea informaiilor și a informării privind competenele pentru alegeri mai bune de carieră;
În răspunsul său, "O nouă agendă pentru competene în Europa" - Îmbunătăirea oportunităilor sindicale
pentru lucrătorii din Europa, adoptată în aprilie 2016, Confederaia Europeană a Sindicatelor (CES) este de
acord că educaia și formarea profesională contribuie la ocuparea forei 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. Învăământul și formarea profesională nu reprezintă soluia miraculoasă
pentru combaterea șomajului și a locurilor de muncă precare. "Solicitarea CES privind o strategie
europeană de invesii este încă esenială pentru crearea unui mediu sănătos pentru ocuparea forei de
muncă și dezvoltarea competenelor".
CES subliniază, de asemenea, rolul esenial pe care îl joacă sindicatele în calitate de parteneri sociali, la toate
nivelurile de decizie în privina caliﬁcărilor și schemelor de formare. La nivel de companie, reprezentanii
sindicatelor trebuie să se implice în planiﬁcarea ancipată atât a ocupării forei de muncă, cât și a
competenelor, acestea trebuind să devină o caracteriscă regulată și comună a policilor companiilor în
privina ancipării schimbării.
CES solicită acces garantat la instruire pentru toată lumea, iar dreptul la formare să devină un drept
european. În mod special, CES solicită o Garanie pentru Competene Profesionale care să asigure accesul
efecv 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 piaa forei de muncă. În plus, CES solicită acordarea
unui concediu plăt pentru formare, care să permită lucrătorilor să-și îmbunătăească competenele în
funcie de noile nevoi din sectorul lor de acvitate 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 iniia o nouă etapă în cariera
lor.
Nu în ulmul rând, CES subliniază necesitatea de a smula invesiile în formare. Furnizarea de competene
adecvate pentru fora de muncă europeană necesită un nivel ridicat de invesii, din partea companiilor,
pentru învăarea pe tot parcursul vieii.
Formarea profesionala a lucrătorilor reprezintă unul dintre cei mai importani factori de dezvoltare, ﬁe că
vorbim de angajai sau angajatori. Angajatorii șu că fără angajai bine pregăi, acvitatea economică
are de suferit, indiferent de beneﬁciile materiale oferite și / sau de metoda de management ulizată.
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Strategia educaiei și formării profesionale răspunde obiecvului global al României de a reduce
discrepanele de dezvoltare economică și socială între România și statele membre ale UE. De asemenea,
documentul strategic ia în considerare obiecvul naional pentru orizontul 2020 din Strategia Naională de
Dezvoltare Durabilă a României 2013-2020-2030, privind angerea nivelului mediu de performană al UE în
domeniul educaiei și formării profesionale. Strategia abordează în mod integrat educaia și formarea
profesională iniială și connuă și urmează ciclului de polici publice 2007 – 2013 în domeniul dezvoltării
resurselor umane. Aceasta este complementară Strategiei Naionale de Învăare pe tot parcursul vieii
2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii mpurii a școlii.
Trebuie reinut că formarea profesionala nu este atributul sau obligaia unei singure pări implicate in
relaiile de muncă, angajatul si angajatorul trebuind să ﬁe, în egală măsură interesai de buna funcionare pe
acest palier. In praccă însă, se întâmplă adesea ca atenia asupra acestei zone sa ﬁe inegal distribuită, una
din pări neglijând să își îndeplinească rolul sau apar cazuri în care formarea profesională face obiectul unor
aciuni care se transformă în elemente de presiune (cum este situaia în care angajatorul are în vedere
aciuni de (re)conversie profesionala a unor salariai, aciuni pe care însă salariaii sau reprezentanii
acestora nu le agreează, movele ﬁind legate de posibile consecine nedorite, în viitor, în relaiile de muncă).
La nivel european și naonal, sindicatele sunt dedicate intereselor pe termen lung ale companiilor, precum
și durabilităii locurilor de muncă de bună calitate pentru membrii lor, iar dezvoltarea competenelor
împreună cu angajatorii joacă un rol important în această strategie. Din aceste move am realizat în 2016
lucrarea ”Dezvoltarea procesului de formare la locul de muncă -Instrumente pentru sindicate” și ne-am
perfecionat abordarea prin elaborarea acestui set suplimentar de instrumente, intulat ”Sprijin pentru
anciparea schimbărilor și dezvoltarea competenelor - Implicarea reprezentanilor sindicali în procesul de
informare, consultare și parcipare la locul de muncă”.
Dorim să le mulumim tuturor celor care au organizat vizitele de studiu, celor care au parcipat acv la
aceste vizite de studiu și în special lui Olaf Aschmann și Jeﬀ Bridgford (Kompera GmbH), care au pregăt
structura acestui set de instrumente.
Vă recomandăm acest set de instrumente, ﬁind convinși că va contribui la implicarea reprezentanilor
sindicatelor în procesele de informare, consultare și parcipare, și prin extrapolare, în dezvoltarea
competenelor lucrătorilor.
(România)
(Italia)
(Germania)

(Europa)

(Bulgaria)
(Lituania)

Această broșură a fost realizată cu sprijinul ﬁnanciar al Uniunii Europene. Coninutul său nu reﬂectă opinia oﬁcială a Uniunii Europene.
Responsabilitatea pentru informaiile și opiniile exprimate aici revine în întregime autorului.
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Pentru cine este acest set de instrumente?
Acest set de instrumente se adresează reprezentanilor și delegailor sindicali, reprezentanilor care se
ocupă de educaia sindicală și membrilor comitetelor de întreprindere, asel încât să ﬁe pregăi cât mai
bine să ﬁe cât mai bine pregăi și api să se implice în procedurile de informare, consultare și parcipare la
locul de muncă și să joace un rol esenial în luarea deciziilor privind caliﬁcările și sistemele de formare.

Ce cuprinde acest set de instrumente?
Acest set de instrumente se bazează pe abordarea iniială, în șase etape, a dezvoltării învăării la locul de
muncă:
Etapa 1 - Pregărea cadrului pentru învăare/formare
o
care sunt drepturile existente și prevederile companiei pentru învăare la locul de muncă?
Etapa 2 – Legătura cu sindicatul
o
ce suport vă poate oferi sindicatul dvs.?
Etapa 3 - Dialog cu lucrătorii
o
cum să invesgheze nevoile și experienele de învăare ale lucrătorilor?
Etapa 4 - Transformarea nevoilor și experienelor de formare la locul de muncă în revendicări sindicale
o
ce argumente pot ﬁ prezentate și ce anume ar reprezenta un rezultat acceptabil?
Etapa 5 - Dialog cu angajatorii
o
cum să vă pregăi pentru un acord de învăare la locul de muncă?
Etapa 6 – Restabilirea legăturii cu lucrătorii
o
cum să comunicai rezultatele programului de formare?
În lumina experienelor dobândite din proiect, se adaugă o nouă etapă:
Etapa 7 - Evaluarea întregului proces
o
cum să realizai o analiză a impactului programului de formare?

Etapa 1

Etapa 7

Pregătirea
cadrului pentru
învăare/formare

Etapa 2
Legătura cu
sindicatul

Evaluarea
întregului proces

Etapa 3

Etapa 6

Dialog cu
lucrătorii
Restabilirea
legăturii cu

Etapa 5
Dialog cu
angajatorii
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Etapa 4
Transformarea
nevoilor și
experienelor de
formare la locul de
muncă în revendicări

Cum ar trebui să ﬁe folosit setul de
instrumente?
Acest set de instrumente oferă informaii despre procedurile speciﬁce de informare, consultare și / sau
parcipare din România și propuneri de acvităi care pot ﬁ folosite de reprezentanii sindicatelor la locul de
muncă, pentru a ancipa schimbările și a dezvolta competenele lucrătorilor.
Acest set de instrumente poate ﬁ ulizat împreună cu lucrarea intulată ”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 reprezentanilor sindicali în procedurile de informare,
consultare și parcipare cu privire la anciparea schimbării și dezvoltarea competenelor lucrătorilor.
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Sindicatele și structurile de informare,
consultare și participare
După cum s-a arătat în introducere, CES subliniază rolul esenial 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, reprezentanii sindicatelor trebuie să se implice în planiﬁcarea ancipată atât a ocupării forei de
muncă, cât și a competenelor, acestea din urmă trebuind să devină o caracteriscă regulată și comună a
policilor companiilor pentru anciparea schimbării.
Uniunea Europeană a adoptat deja o serie de măsuri pentru a îmbunătăi drepturile lucrătorilor la informare
și consultare la locul de muncă.
Acestea sunt garantate de arcolul 27 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, iar acest
drept este reglementat într-o anumită măsură de trei direcve UE - Direcva 2002/14 / CE care stabilește un
cadru general pentru informarea și consultarea lucrătorilor; Direcva 98/59 / CE care vizează asigurarea
unei forme de protecie a lucrătorilor în cazul concedierilor colecve; și Direcva 2001/23 / CE, care vizează
asigurarea unei forme de salvgardare a locurilor de muncă și a drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de
întreprinderi.
Majoritatea statelor membre UE au o anumită formă de proceduri de informare, consultare și / sau parcipare la locul
de muncă, care pot ﬁ încadrate după cum urmează:
·
·

·

proceduri de informare care impun angajatorilor să furnizeze date consiliilor de lucrări sau organismelor
similare de reprezentare a angajailor în materie ﬁnanciară și comercială, în special bilanul și / sau fuziunile și
preluările;
proceduri de consultare care solicită angajatorilor să furnizeze în prealabil informaii despre măsurile
planiﬁcate, și oferă o oportunitate reprezentanilor sindicali de a-și exprima opiniile, înainte de introducerea
măsurilor, în privina unor aspecte precum: modiﬁcări ale statutului juridic al societăii; eliminarea,
exnderea sau diminuarea întreprinderilor, precum și introducerea de noi tehnologii;
proceduri de parcipare, care oblige angajatorii să obină consimământul reprezentanilor sindicatelor în
probleme precum reforma structurală, creșterea eﬁcienei și concedierile.

Reprezentanii sindicatelor au posibilitatea de a juca un rol decisiv la nivel de companie prin ulizarea
oportunităilor oferite de organismele de informare, consultare și parcipare, cum ar ﬁ comitetele de
întreprindere, pentru a invesîn învăarea la locul de muncă.
Când vorbim însă despre programe de formare profesionala care răspund interesului ambelor pări
(angajai – angajatori), competenele, abilităile si atudinile asel achiziionate contribuie la bunul mers al
acvităii si, ﬁnalmente, cei in cauza vor avea de câșgat, in aceeași măsura. De aceea, este important să
reinem că angajaii (si, pe cale de consecină, reprezentanii acestora), au dreptul si obligaia să își
securizeze propria dezvoltare profesionala in direciile pe care si le-au proiectat, fără a se simi constrânși
sau inmidai, dar, in același mp, fără a compromite obiecvele si misiunile asumate de întreprindere /
angajator. În România, implicarea reprezentanilor sindicatelor trebuie să ﬁe mult mai intensă, pentru a
putea sprijini lucrătorii.
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Cadrele de reglementare pentru accesul la
învăare la locul de muncă (legi, acorduri
colective, acorduri ale întreprinderilor)
După cum s-a arătat în introducere, Confederaia Europeană a Sindicatelor cere garantarea accesului la
formare pentru toată lumea, precum și a dreptului ca formarea să devină un drept european. CES mai
solicită și o Garanie de competene profesionale pentru a asigura accesul efecv 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 piaa forei de muncă. În plus, CES solicită acordarea unui concediu de formare plăt, care
să permită lucrătorilor să-și îmbunătăească competenele în funcie de noile nevoi din sectorul lor de
acvitate 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.
Majoritatea statelor membre ale UE au adoptat măsuri care permit lucrătorilor să-și dezvolte competenele
într-un fel sau altul, dar majoritatea sistemelor naionale 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.
Criteriile de eligibilitate variază considerabil. Accesul poate depinde de pul de contract - indiferent dacă
este deschis sau temporar, cu normă întreagă sau cu fraciune 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 obine o primă caliﬁcare, sau pentru scopuri de perfecionare, sau
ar putea ﬁ pentru scopuri educaionale generale?
În primul rând, sunt concediile de formare plăte - 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
protejai în mpul perioadei de formare, neputând ﬁ concediai. Le sunt plăte contribuiile la asigurările de
sănătate și la pensie?
Acesta este, într-adevăr, un domeniu complex și din acest mov reprezentanii sindicatelor trebuie să se
implice în procedurile de informare, consultare și parcipare, pentru a ﬁ bine informai, pentru a-și putea da
avizul înainte de a lua decizii ﬁnale și în plus, pentru a ﬁ în poziia de a consilia lucrătorilorii și de îndrumare a
acestora prin intermediul sistemului.
Importana 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 spai largi, dar si prin alte acte normave importante, precum: Legea educaiei naionale
Nr. 1/2011 (publicata in Monitorul Oﬁcial nr. 18 din 10 ianuarie 2011); O.G. Nr. 129/2000 privind formarea
profesionala a adulilor (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).
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Posibilităi de ﬁnanare pentru învăarea la
locul de muncă
După cum s-a arătat în Introducere, CES subliniază necesitatea de a smula invesiile în formare.
Furnizarea de competene adecvate pentru fora de muncă europeană necesită un nivel ridicat de invesii
de către companii în procesul de învăare pe tot parcursul vieii.
Sursele de invesii în dezvoltarea competenelor lucrătorilor sunt adesea diﬁcil de localizat și chiar mai
diﬁcil de accesat. Există trei surse majore.
Uniunea Europeană ﬁnanează programe de formare prin intermediul Fondului Social European.
Autorităile guvernamentale naionale și regionale sprijină formarea oferind ﬁnanare directă
întreprinderilor sub formă de subvenii, precum și lucrătorilor individuali sub formă de granturi. Ei
ﬁnanează, de asemenea, furnizorii de formare pentru a-și acoperi costurile operaionale, atât ﬁxe, cât și
variabile. Acestea pot furniza, de asemenea, fonduri indirecte întreprinderilor, prin deducerea costurilor de
formare din impozite.
Companiile pot ﬁnana dezvoltarea competenelor 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 UE - Italia, de
exemplu, companiile sunt obligate să plătească pentru formare în mod indirect prin contribuii la fonduri de
formare triparte sau bi-parte. Aceste plăi sunt obligatorii pentru a se asigura că toate societăile
investesc în formare. Acest lucru nde, de asemenea, să reducă nivelul ”furturilor” - companiile care nu
investesc în formare ”fură” lucrători caliﬁcai de la companii care investesc în formare, fapt ce subminează
disponibilitatea altor angajatori de a invesîn formare.
Asigurarea de competene adecvate pentru lucrători necesită un nivel ridicat de invesii în învăare pe tot
parcursul vieii, atât în ceea ce privește educaia formală, educaia profesională iniială și formarea
profesională, cât și învăarea la locul de muncă.
Este extrem de diﬁcil ca lucrătorii să poată localiza aceste surse de invesii și, din acest mov, reprezentanii
sindicatelor trebuie să se implice în procesele de informare, consultare și parcipare, pentru a ﬁ bine
informai și, în plus, să poată să îi consilieze pe lucrători și să îi îndrume prin sistem.
In România, ﬁnanarea formării profesionale se asigură prin fonduri europene sau de către persoane ﬁzice
ori persoane juridice. Codul Muncii incumba o serie de drepturi si obligaii pentru tandemul angajatangajator, 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 salarialor minim o data la 2 ani, daca au minim 21 de salaria și minim o
data la 3 ani, daca au mai pun de 21 de salaria.
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Argumente bune, pregătirea profesională ca o
situaie avantajoasă pentru toată lumea
Acest set de instrumente prezintă trei seturi de sugesi pentru:
·
·

Sindicate și structurile de informare, consultare și parcipare,
Cadrele de reglementare pentru accesul la formare la locul de muncă (legi, contracte colecve,
acorduri încheiate la nivel de întreprinderi),
· Finanarea procesului de formare la locul de muncă.
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.

•

•

•
•
•

•

•

Beneﬁcii pentru angajatori
potenialul de performană și de
învăare al lucrătorilor este
crescut și sunt luate în
considerare nevoile companiilor
și ale lucrătorilor;
Sunt asigurate competenele
companiei și, prin urmare,
avantaje compeve;
crește capacitatea de adaptare a
companiei;
potenialul lucrătorilor este
ulizat opm;
se contracarează lipsa
lucrătorilor caliﬁcai și se asigură
ocuparea viitoarelor poziii de
conducere;
M o v a  i a ș i l o i a l i t a t e a
l u c ră t o r i l o r s u n t s p o r i t e ,
evitându-se ﬂuctuaia;
Creșterea atracvităii imaginii
corporave și a angajatorului.

Lucrătorii caliﬁcai permit companiei să
îmbunătăească sasfacia clienilor, să
genereze proﬁturi și să câșge noi
contracte.

•

•
•

•

•

•

Beneﬁcii pentru lucrători
capacitatea de angajare este
meninută: lucrătorii caliﬁcai
sunt mai puin suscepbili de a
ﬁ șomeri;
există oportunităi pentru un
loc de muncă mai bun ;
munca de zi cu zi și provocările
sunt gesonate mai ușor și mai
bine (ușurând muncă) ;
competenele profesionale
sunt, de asemenea, ulizate în
mod privat (de exemplu,
calculatoare, limbi străine,
formare în comunicare);
competenele mai mari cresc
încrederea în sine și
autonomia, atât profesională,
cât și personal;
competena de învăare este
păstrată............

Formarea reduce riscul ca angajaii să-și
piardă locurile de muncă și crește șansele
de avansare în carieră și de a câșga un
salariu mai mare.

Situaie win-win, în care toată lumea câșgă
Dacă interesele companiilor și ale lucrătorilor se suprapun, atunci toi parcipanii beneﬁciază de
acest proces. În acest caz ideal, formarea la locul de muncă este un proces win-win pentru angajatori
și lucrători.
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Grupul de Formare Profesională
Master S.R.L
BNS a implementat în parteneriat cu SC MASTER SA proiectul cu ﬁnanare europeană „Dezvoltarea unui
sistem inovav de formare profesională pentru caliﬁcare/recaliﬁcare în meserii din domeniul auto”
(POSDRU /80/2.3/S/57272), în perioada 2010-2013. Scopul proiectului l-a constuit realizarea unui sistem
cât mai atracv de formare profesionala pentru caliﬁcare/recaliﬁcare în meserii din domeniul auto, șind că
acest domeniu este deosebit de dinamic ca progres tehnic și tehnologic, ceea ce presupune o foră de munca
competentă și ﬁdelizată, doritoare să-și diversiﬁce și să-și ridice necontenit nivelul profesional. Se urmărește
prin această îmbunătăire a competenelor profesionale și obinerea de caliﬁcări noi.
Acvitatea centrului de formare s-a dezvoltat și dupa terminarea proiectului, ﬁnanarea ﬁind asigurată de
beneﬁciarii cursurilor de formare, companii, cusan, etc. Printre clienii centrului de formare se numără
Auchan, RATB, ANOFM, Coca-Cola, Turbomecanica.
Grupul de Formare Profesională Master S.R.L. este un centru de excelenă în formarea profesională din
Romania și vine în sprijinul persoanelor, societăilor comerciale și a angajailor lor, pentru îmbunătăirea
calităii profesionale. Programul oferit de acest centru de formare se concentrează pe formarea
competenelor în domeniul solicitat de persoanele interesate, pentru a avea un nivel de performană
adecvat. S-au prevăzut acvităi necesare dezvoltării unui sistem de Formare Profesionala Connua (FPC)
desnat îmbunătăirii competenelor angajailor din domeniul auto. Centrul oferă cursuri de caliﬁcare,
specializare/perfecionare și training în meserii precum mecanic auto, nichigerie, vopsitorie electrician,
electronist, etc., anul 2017 la centru ﬁind pregăi 607 cursan.
Sunt realizate programe de caliﬁcare/recaliﬁcare în meserii din domeniul auto pentru angajai care ﬁe nu au
o pregare profesională corespunzătoare acestui domeniu ﬁe având caliﬁcarea într-o meserie, doresc să
învee încă una, în funcie de evoluia pieei forei de muncă și de cererea pentru anumite caliﬁcări.
Programul de instruire se adreseaza oricăror angajai cărora li se ofera oportunitatea imbunătăirii
cunoșnelor indiferent de vârstă sau locul de muncă. Obiecvele speciﬁce sunt :
·
Crearea si consolidarea unui sistem inovav de formare profesională connuă pentru caliﬁcare în
meserii din domeniul auto.
·
Imbunătăirea sistemului de validare al caliﬁcarilor profesionale
·
Imbunătăirea competenelor profesionale și obinerea de caliﬁcari noi pentru persoane angajate.
Formarea profesionala connuă prin dobândirea de competene noi, diversiﬁcate, in domeniul meseriilor
abordate, oferă angajailor toate instrumentele adecvate angerii unui nivel mai înalt de caliﬁcare, deci
de compevitate, care va deschide calea păstrării locului de muncă și de îmbunătăire a șanselor pe
piaa muncii.
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Faza 1
Pregătirea dialogului

Faza 2
Conducerea dialogului

Faza 3
Obinerea rezultatelor
comunicarea acestora

și

TK1 - Pregătirea terenului
pentru formare
TK1 – Legătura cu sindicatul
tău
TK1 - Intrarea în dialog cu
lucrătorii
TK1
Transformarea
nevoilor și experienelor 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 - oportunităi de finanare pentru formarea la locul de
muncă
TK2 - Argumente bune, Exemple de succes
TK2 - Evaluarea întregului
proces

Nu în ultimul rând: necesitatea urmăririi
formării continue este o
îndatorire a sindicatelor
Pentru toate sindicatele care parcipă la proiectul SACADOS, se pot aﬁrma următoarele:
Dacă se lasă în seama lor, angajatorii, în general, nu fac suﬁciente lucururi, prin urmare reprezentanii
sindicatelor trebuie să înceapă un dialog cu privire la învăarea la locul de muncă - aceasta este una dintre
treburile lor!
Aceste seturi de instrumente vor sprijini reprezentanii sindicatelor în acest proces. Reprezentanii
sindicatelor trebuie să joace un rol acv la nivel de companie.
Asel, este necesar să pregăm terenul pentru învăarea în cadrul companiei, să dezvoltăm obiecve 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 îmbunătăirea capacităii de angajare, a sasfaciei în
muncă și a opiunilor de carieră pentru lucrători și membri ai sindicatelor.
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