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Viziunea și așteptările de la punerea în 
aplicare a activităților proiectului “Strategic 

choices of trade unions, employees and 
management for realizing of the information 
and consultation Directive in metal industry”

FSLI-Metal
Romania



Schimb de experiență intre partenerii 

din proiect in ceea ce privește bunele

practici de promovare a informării și 

consultării angajaților. Exemple 

pozitive dar și negative!



Promovarea 
utilizării eficiente a 
tehnologiilor 
informaționale și de 
comunicare în 
vederea unei mai 
bune informări și 
consultări a 
salariaților.



Rolul informării 
și consultării salariaților in 

vederea contracarării concedierilor 

colective incorecte și inițierea unor 

dezbateri privind provocările cu care se 

confruntă oamenii neinformați și 

neconsultati in timpul și după procesul de 

concediere.



Schimb de experienta in ceea ce priveste 
prevederile legislative (a felului in care se 
aplica Directiva 2002/14/CE in legislatia 
nationala in tarile din care provin 
partenerii din proiect) in vederea stabilirii 
unui nou minim de informare si consultare 
a salariatilor.



Colaborarea dintre partenerii din 
proiect in vederea aplicarii efective a 
prevederilor Directivei 2002/14/CE.
Elaborarea unei strategii prin care sa reusim 

combaterea fenomenului de aflare din presa 
despre concedierile ce urmeaza sa aiba loc la 
companie. Crearea unei baze de date la nivel 
european cu companiile care nu respecta 
cerintele minime de informare si consultare a 
salariatilor si descurajarea membrilor de 
sindicat de a cumpara produse de la acestea.



Crearea unei “grile” prin care oricine sa 
poata verifica usor daca si cum respecta o 
companie Directiva 2002/14/CE.
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