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1 This publication is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity -
PROGRESS (2007-2013). 
This programme is implemented by the European Commission. It was established to financially support the 
implementation of the objectives of the European Union in the employment, social affairs and equal 
opportunities area, and thereby contribute to the achievement of the Europe 2020 Strategy goals in these 
fields. 
The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and 
effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and 
pre-candidate countries. 
For more information see: http://ec.europa.eu/progress 
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Multe reforme introduse prin legislație și la nivelul negocierii colective sectoriale în ultimii 
ani  (2007, 2008, 2013, 2014). Trăsături principale: 

- O abordare bazată pe flexicuritate care aduce un plus de flexibilitate în momentul 
când se negociază restructurarea la nivel de companie; 

- O serie de îndatoriri ce vizează împărtășirea perspectivelor strategice la nivel de 
companie și stabilirea unei gestiuni anticipative a resurselor umane  

- Un set de măsuri și stimulente pentru promovarea mobilității în interiorul și 
exteriorul companiilor  

- O redistribuire a responsabilităților din sfera pregătirii vocaționale printr-o mai bună 
capacitare a persoanelor (mai ales prin contul individual de formare)  

- Diverse încercări de reducere a „dualizare” a pieței muncii, prin limitarea utilizării 
contractelor pe termen scurt și oferirea mai multor drepturi sociale acestor lucrători  

- Inițiative la nivel local și teritorial care urmăresc dezvoltarea economică și socială ca 
și dezvoltarea unor abordări comune GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, Gestiune anticipativă a locurilor de muncă și competențelor)  

GPEC la nivel de companie 

 GPEC se negociază obligatoriu la nivel de companie (peste 300 de angajați, o dată 
la trei ani)  

• S-au încheiat deja peste 5000 de acorduri; efecte ambigue (exercițiu formal, 
prognoza competențelor nu s-a materializat în măsuri, inexistența unor 
abordări pe termen mediu și lung.)   

 Împărtășirea informațiilor strategice   

• Se furnizează permanent reprezentanților angajaților (comitet de 
întreprindere) informații cu caracter economic și social printr-o bază unică de 
date   

• Angajații trebuie să fie reprezentați în Consiliul Director (companii cu peste 
5000 de angajați în Franța, peste 10. 000 de angajați în străinătate)  

 Încurajarea capacității de integrare profesională și a mobilității  

• Transformarea dreptului individual la formare (slab folosit) într-un cont 
individual de formare (de la începutul până la încheierea vieții active)  

• Perioadă de mobilitate pe bază de voluntariat și acorduri de mobilitate 
internă  
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GPEC la nivel local şi de teritoriu  

• Sute de iniţiative (mărimi diferite, accente diferite din punct de vedere al 
sectoarelor şi/sau grupuri, factori interesaţi, finanţare, etc.) derulate la nivel 
local  (majoritatea) sau nivel regional  

• Impact inegal şi lipsa stabilităţii/sustenabilităţii 

• De asemenea consultanță privind dezvoltarea carierei şi prognoza 
competenţelor l a nivel de sectoare  

 
Iniţiative de dezvoltare economică   

• Poli de competitivitate 

 Din 2004, 71 poli (diverse sectoare şi regiuni), cooperarea dintre 
industrie şi organisme ştiinţifice, slabă legătură cu RU şi anticiparea 
competenţelor   

• Iniţiative de reînnoire a industriei 

 14 comitete industriale strategice care reunesc diferiţi actori, inclusiv 
partenerii sociali. RU sunt parte a agendei, dar la nivel formal, până 
acum acţiunile au fost limitate     

• Măsuri de revitalizare luate de companii   

 Obligatorii prin lege atunci când operaţiunile de restructurare 
afectează profund profilul ocupării forţei de muncă la nivel local  

 Contribuţii financiare şi în natură pentru crearea de noi activităţi şi noi 
tipuri de locuri de muncă în zonele respective  

 Aproximativ 150 de contracte de revitalizare semnate anual, cu efecte 
pozitive; rol destul de pasiv al partenerilor sociali   

 

Rezumat – Mecanismul Comun de Pregătire în Franţa  
 

 Puncte tari 

• Cadre de acţiune şi instrumente diverse, pe mai multe niveluri şi 
pentru mai mulţi actori  

• Rol din ce în ce mai important al negocierii colective, mai ales la nivel 
de companie, ca şi iniţiative la nivel de teritoriu  
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 Probleme şi preocupări   

• Implementare eficace a reformelor de pe piaţa muncii a şi a planurilor 
GPEC la nivel de companie şi impactul real asupra capacităţii de 
angajare şi a mobilităţii  

• Sustenabilitatea iniţiativelor teritoriale   

• Capacitarea angajaţilor  

• Dualizarea  pieţei muncii  

 

STUDII DE CAZ 
 

Thales: Grup multinaţional francez din industria apărării   

 
Venituri 14,2 miliarde € (2013), 68 000 angajaţi la nivel global, 35 000  în Franţa 

TSA – Thales Airborne Sytems 

• Parte a Diviziei de Activități Globale care se ocupă cu industria aerospațială, 
industria de apărare și sisteme pentru misiunile de apărare  

• 3300 de angajați (80% ingineri și personal înalt calificat, 3 locații numai în Franța), 
vârsta medie 50+, ruptură semnificativă între generații (30-40/50+), scădere 
constantă a personalului de-a lungul timpului  

Provocări pentru TSA  

• Activitate și volum de muncă puternic variabile, așteptări importante legate de 
piața Indiei  

• Diminuarea numărului de angajați paralel cu păstrarea locurilor de muncă și 
transferul de competențe  

• Păstrarea competitivității și a unui climat social pozitiv  

• O cultură puternică a dialogului social în Grupul Thales și TSA  

Structură 

• Comisie centrală de anticipare la nivelul grupului: împărtășirea informațiilor 
strategice + perspective de ocupare/competențe  

• Măsuri de formare, susținerea mobilității  

• Inițiative teritoriale și sprijin pentru înființarea unor noi companii  
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Evaluare și probleme  

• Management foarte pozitiv : GPEC/GAE (Gestiune Activă a Locurilor de Muncă) sunt 
costisitoare, dar au numeroase efecte pozitive  

 Abordarea pe termen mediu facilitează măsurile pe termen scurt, împărtășite 
dincolo de RU 

 Se păstrează funcționarea companiei și competitivitatea sa  

 Costisitor (+15%/planuri sociale), dar util pentru utilizarea eficientă a bugetului de 
formare și pentru derularea unor activități mai bine țintite  

 Climat social pozitiv, nu au mai fost greve de un număr de ani  

 Mobilitatea în cadrul Thales încă nu este ușoară  

• Sindicatele sunt puternic implicate și exigente, dar sunt preocupate de viitor  

 Un pas înainte comparativ cu planurile sociale din trecut, dar GPEC rămâne încă 
abstract: este nevoie de mai multe măsuri GPEC!  

 Este nevoie nu doar de implicare RU, dar și a managerilor operaționali în etapa 
de negociere  

 Nevoia unor procese mai personalizate (cu + și -)  

 Fără MAD (Scheme de pensionare anticipată), GAE nu va funcționa niciodată  

 

Învățăminte și probleme principale  
 

• Baza este o cultură profundă a dialogului social, dezvoltată în ultimii 30 de 
ani: garantată în viitor?  

• O abordare sofisticată, cu procese pe mai multe niveluri și o multitudine de 
instrumente: prea greoaie?  

• GPEC/GAE: instrumente eficiente pentru gestionarea unei tranziții line și fără 
probleme sociale, dar contextul privește măsuri pentru un palier de vârstă 
anume: va funcționa și fără ele?  

• Care este sustenabilitatea în viitor, din punctul de vedere al costurilor, 
generațiilor + variații semnificative ale volumului de muncă?   

• Efect și arie de cuprindere limitate: cum pot aceste abordări să nu se limiteze 
numai la companie, ci și la întreaga rețea (furnizori, firme subcontractante, 
etc.?)   
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Mécaloire 

 District puternic industrializat în trecut (minerit, industria metalurgică, industria 
textilă), acum aproape abandonat și puternic lovit de criză  

 Regiunea Rhône Alpes este destul de dinamică, un exemplu complex de inovare și 
parteneriate   

 Industria mecanică reprezentată mai ales de IMM-uri subcontractante, nu foarte 
active, care se confruntă cu criza (reducerea locurilor de muncă) și o lipsă a 
competențelor  

Clusterul Mécaloire  

• Înființat în 2010 în încercarea de a reuni IMM-urile pentru a  face față declinului 
din industria metalurgică, a crește vânzările și achizițiile și gradul de inovare  

• Acum include peste 150 IMM-uri, 3500 de angajați și o cifră de afaceri de 550 
milioane € 

• Finanțat de autoritățile publice (locale, regionale, naționale), cu organism propriu 
de conducere + echipă restrânsă de bază (3 persoane)  

Program RU (2012-2013) 

• Bazat pe un contrat încheiat cu autoritățile publice, finanțat și promovat de 
acestea 

• Determinarea IMM-urilor să includă în strategia lor creșterea nivelului de 
conștientizare a managerilor RU, prin instrumente de diagnosticare, inclusiv 
configurarea locurilor de muncă, a competențelor și a nevoilor prezente și 
viitoare  

• Grupul inițial include 12 IMM-uri cu planuri de măsuri individuale (la nivelul 
fiecărui IMM implicat) și comune  

• Comitet Director format din mai mulți actori, inclusiv partenerii sociali  

Rezultate ale programului RU HR  

• Satisfacția generală a tuturor IMM-urilor implicate  

• O mai bună conștientizare și înțelegere a RU și a progres constant   

• O mai bună înțelegere reciprocă, fără a avea însă o strategie RU comună între 
entități  
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• Atragerea altor IMM-uri afiliate la cluster, dar programul RU nu a fost reînnoit 
(încă?) 

Implicarea factorilor interesați 

• Prin comitetele directoare și de urmărire a rezultatelor  

• Autorități publice foarte active ca și Camera pentru Industrie locală  

• Totuși, principalele organizații patronale nu au o reacție pozitivă și chiar încearcă 
să blocheze inițiativa  

• Implicarea sindicatelor la limita de jos, nu se asociază cu adevărat inițiativei și nici 
un sunt cu adevărat interesate  

Învățăminte și probleme 

• Abordare foarte inovativă (creșterea cooperării între IMM-uri) și reușită din 
punctul de vedere al perspectivei de dezvoltare economică și teritorială    

• Câștigul IMM-urilor implicate din punct de vedere al oportunităților de afaceri, 
alianțelor, accesul la piețe și la inovații comune, în acest moment; RU ca 
problemă comună are încă o abordare limitată  

• Legătura cu alte inițiative teritoriale și economice este încă slabă (de exemplu, 
polul de competitivitate Viameca) și nu reprezintă (încă?) un model demn de 
urmat  

• Implicare scăzută sau chiar negativă a partenerilor sociali  
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