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Протокол 
от Националния работен семинар за Румъния, 

проведен на 29 - 30 октомври 2012 г. в Букурещ, Румъния 
 

Тема: Информиране и консултиране на работниците и служителите в Румъния 

Място: Park Hotel Ramada, Букурещ, Румъния 

Дата: 29 - 30 октомври 2012 г. 

Участници: 21 участници, включително 14 представители на синдикати и земеделски 

производители от хостинг организацията Агростар федерация, Румъния, четири 

работодатели / представители на ръководство на предприятието, Валентина 

Васильонова - ФНСЗ и координатор на проекта, Патрик Каудрон - Reseau Projective 

експерт и Фабиен Гуимбретиер - FGA-CFDT , Франция. Работни езици: Румънски - 

като работен език, френски и български. 

Преводачи: Статеску Силвия и Лука Велчов 

Подготовка на семинара: Датата и структурата на националния семинар бяха 

договорени по време на първото заседание на Управляващия  комитет на проекта, 

проведено в София, през септември 2012 г., който обхвана основните аспекти: 

- дата за организиране и провеждане на семинара; 

- брой на участниците в селскостопанския сектор: представители на 

работниците,служителите и работодателите; 

- основни теми на семинара; 

- техническа и финансова информация. 

Оганизацията - домакин имаше възможност да изработи програма на семинара по 

време на подготовката, като определи следните цели на семинара: 

- участниците да разберат идеята на проекта и неговите цели, дейности и 

очаквани резултати; 

- да се информират / повишат своето разбиране за Европейската Директива 

14/2002/EC, относно информиране и консултиране на работниците и 
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служителите в предприятията - как е имплиментирана в румънското 

законодателство, нейните ефекти и ефективност; 

- да се предостави информация за информиране и консултиране на работниците 

и служителите на ниво предприятие във Франция; 

- участниците  да повишат своите знания за мястото и ролята на Европейския 

социален диалог; 

- да се дискутирт и да определят набор от предложения и препоръки за 

подобряване на процеса на информиране и консултиране между служители и 

работници и мениджмънт в Румъния. 

Програма 

Програмата бе съгласувана между организацията-партньор Agrostar, координатора на 

проекта и външните експерти, които също участват в семинара. Всички презентации 

бяха изпратени до Агростар, преведени на работните езици и разпространени сред  

участниците във вид на раздавателни материали. Въпросниците бяха разпространени 

между участниците  предварително. Двуезичната брошура (на румънски и английски 

език), представяща проекта бе разпространена между участниците по време на 

семинара. (Подробна програма е прикачена  и е разпространена сред участниците 

предварително и на място) 

Методи 

В хода на работния семинар бяха използувани различни интерактивни методи, 

включващи презентации, практически примери, работа по групи и дискусии. 

Тези методи бяха съгласувани още по време на срещата за планиране и бяха 

използвани ефективно, за да отговарят на целите на семинара.  

Семинарът стартира с представяне на всички участници и техните очаквания към 

срещата. Във встъпителното си слово г-н Тудор Доробанту, генерален секретар на 

Агростар, приветства участниците и представи Агростар, която представлява и 

защитава интересите на 50 хиляди работници и служители, земеделски 

производители, свързани в организации на регионално и национално ниво, акцентира 

върху факта, че развитието на човешкия капитал е сред основните цели на Агростар. 

Федерация работи усилено, за да бъдат нейнит членове  активни на пазара на труда, 

да се привличат нови членове, да се увеличават знанията и достъпа им до 

информация за европейските фондове и новите технологии, като алтернативни 

ресурси за увеличаване на възможностите за заетост и развитие на работните места. 

Икономическата криза днес влияе главно на трудещите се, което не е справедливо, 

защото, докато собствениците реализират  печалби, за съжаление  това не се 

отразява върху нарастване на работните заплати на заетите. Необходимостта от 

сътрудничество и обмен на информация на европейско равнище днес дори е по-

голяма, когато всички имаме една обща столица - Брюксел, където се вземат 

основните решения. 

Презентацията на целите на проекта, дейностите, очакваните резултати, беше 

направена от координатора на проекта, г-жа Валентина Васильонова. В нейното 

представяне тя благодари на румънските колеги за общите усилия, да защитават 

интересите на трудещите се в селското стопанство днес. Тя подчерта, че българските 
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и румънските профсъюзи търсят заедно всички възможни начини за развитие на 

социалния диалог, тъй като това е най-ефективният инструмент за реализиране на 

нашите права за достоен труд и работна заплата. Това не може да се реализира без 

солидарност и подкрепа. Като европейски граждани, българските и румънските 

работници в земеделието, работят за развиване на съвременни индустриални 

отношения, където правото на информиране и консултиране е от основно значение. 

Този проект е една стъпка напред в процеса на сътрудничество и солидарност за 

развитието на устойчиво селско стопанство в Европа и в региона, чрез увеличаване на 

нашия собствен капацитет за социален диалог и решаване на проблеми. 

Започвайки с твърдението "...Без социален диалог, сме изправени пред срив..." Г-н 

Доробанту направи кратка ретроспекция на историческото развитие на социалния 

диалог в Румъния, като подчерта, че „...целият придобит опит от битките и борбата на 

синдикатите през годините беше изтрит и сега сме изправени пред ограничаване на 

правата на работниците.” Той направи подробно представяне на транспонирането на 

Европейската Директива 14/2002/EC в румънското законодателство, а именно Закон № 

467/12.12.2006, Закон № 53/24.01.2003 и нормативните документи, свързани с тях - № 

187/20.02 0.2007 и № 188/20.02.2007. Презентацията бе последвана от дискусия и 

анализ на настоящата ситуация. 

Много от участниците споделиха мнението си, че законът, свързан с информиране и 

консултиране на работниците и служителите е много ограничен и е от полза за 

работодателя. Законът за труда в Румъния посочва, че всички работници имат право 

на предоставяне на информация и консултации, но в практиката ние сме изправени 

пред различна ситуация, държавните служители са ощетени в правата си, лидерите на 

синдикатите и на работниците са под натиск, на синдикатите се гледа като на пречка в 

процеса на развитие на предприятието, има сериозни недостатъци в сега действащия 

закон. Има трудности с упражняване на социалния диалог в Румъния през последните 

няколко години, когато той бе официално прекратен през юни 2010. Сега той е 

подновен и започва, а основната цел на синдикатите е да се върнат всички права на 

работниците. След 2013 г. предстои договарянето на нов колективен трудов договор в 

земеделието на Румъния. Няма нито една организация, представител на 

работодателите, която е легитимирана да сключи колективен трудов договор на 

отраслово ниво. Синдикатите са изправени пред сериозни предизвикателства за 

намирането на нови възможности и инициативи за провеждане на преговорите, така че 

тежестта на кризата да бъде разпределена справедливо между работодатели, 

служители и работници.  

Вторият ден започна с представянето на две важни теми от двамата чуждестранни 

експерти-гости. 

Г-н Патрик Каудрон, експерт в Reseau Projective,  представи европейския социален 

диалог, започвайки от началото на неговото създаване и след това посочи 

спецефичните процеси в земеделието. Той завърши своята презентация, свързвайки 

значението на европейския социален диалог с целите и задачите на проекта който сега 

изпълняват партньорите „Информирани и опитни за устойчиво земеделие” и подчерта, 

че съвместната работа на партньорите, заедно със споделения опит и събраните 

познания и идеи, ще засили независимостта/ автономността на социалния диалог на 
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национално равнище в сектора и ще доведе до изготвяне на средносрочен план за 

действие на социалните партньори. 

Г-н Фабиен Гуимбретиер, представител на FGA-CFDTи експерт в социалния диалог и 

колективното договаряне направи задълбочена и интересна презентация за 

положението на социалния диалог и информирането и консултирането на работниците 

и служителите във Франция. В отговор на обсъжданията в семинара, проведени до 

момента той сподели "... аз осъзнах, че социалният диалог, който развиваме във 

Франция е сериозно постижение и че той трябва да бъде защитаван. Социалният 

диалог е важна институция във Франция. През 2011 година във Франция функционират 

400 тристранни комисии за колективно договаряне. Те са отговорни за договарянето на 

голям набор от въпроси - от заплатите до условията на труд. Всички заинтересовани 

институции са свързани една с друга и по този начин се създава мрежа на 

работниците и служителите ". Той също заяви, че" ... нашият опит не е модел, а само 

един пример,който бихте могли да приложите тук, ако смятате, че това е необходимо. " 

Той представи също така процеса на структуриране и работата на вечеспоменатите 

паритетни комисии - задачите и ролята на комитетите на информиране и консултиране 

в процеса на предприятията във Франция през последните 30 години. В заключение 

той каза, че процедурата за информиране и консултиране трябва да се реализира в 

съответствие с националните реалности, а ролята на държавата в нея е много важна, 

защото тя е гарант за спазване на закона в процеса на социалния диалог.  

В хода на дискусията бяха поставени много въпроси от участниците към двамата 

експерти по отношение на темата за информиране и консултиране, за  

тристранните/паритетни комисии, както и за мястото и ролята на синдикатите в 

предприятията, ако те се "дублират" с представителите на работниците и служителите. 

Те отговаряха със желание и предоставиха допълнителна информация.  "Във Франция 

законодателството дава приоритет на синдикалните членове в избора на членове в 

комитета на работниците и служителите. Наборът от комитети за тристранно 

сътрудничество е механизъм, който дава по-голяма защита на работниците, избрани 

от своите членове.” 

Участниците използваха дискусионния панел, за да изразят своите притеснения по 

отношение на специфичните проблеми на собствените си работни места, настоявайки 

за солидарност и търсене на решения. "... Икономическата криза доведе до пробив в 

синдикализма, което ни доведе до положение,  аналогично на това в Латинска Америка 

– максимална експлоатация и минимални права." Има голяма нужда от 

законодателство, което да защитава социалните и граждански права на работниците. 

Има голяма нужда от консенсус в социалния диалог, а това може да се постигне чрез 

използване на възможностите на Процедурата за информиране и консултиране. 

Г-н Патрик Коудрон, направи въведение в темата за проучването на ситуацията по 

информиране и консултиране в сектор Земеделие, за събиране и анализ на 

инфомацията чрез въпросниците, разпространени между участниците преди семинара. 

Участниците бяха разделени на работни групи. Те се разделиха на две групи, според 

основните си функции – на заетите в публичния сектор и групата на фермерите. 

Групите работиха по заданието как те виждат ситуацията в процесите на информиране 
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и консултиране и какви промени са необходими за подобряване на процеса на 

информиране и консултиране в сектора на национално ниво.  

Резултатите от груповата работа бяха представени в пленарна зала и последва 

дискусия. Основният извод е, че двете групи са разглеждали задълбочено въпросите, 

от гледна точка на практическия си опит и знания, както и от споделения опит на 

френските си колеги. Те анализираха настоящата ситуация, критичните места и 

недостатъци в сега действащата система и изведоха свои препоръки, представени по-

долу. 

 Резултати от работата на групата на заетите в обществените услуги: 

 Политическите партии да включат в своите платформи  програми и мерки за 

социална защита на трудещите се. 

 Процедурта на преговорите между представители на работниците и 

работодателите да бъде ограничен до три кръга. В случай, че не бъде постигнат 

консенсус до трети кръг, представителите на работниците да имат право на 

вето. 

 Профсъюзният  лидер да бъде платен от синдиката (щатен синдикалист). 

Работодателят трябва да осигури всички условия за работата му. 

 Имунитет на активистите на профсъюзите, които са в комисията за водене на 

преговори. 

 Задължението за спазване на колективните трудови договори да бъде и за 

двете страни, подписали този договор. Думата "съвещателен" да бъдат 

заменена със "задължително".  

(Някои от тези предложения бяха факт преди суспендирането на социалния 

диалог през 2010г., така че активистите настояват за тяхното възстановяване 

днес.) 

 Резултатите от работата на групата на земеделските производители: 

 Водене на социалния диалог на регионално ниво, където земеделските 

производители са представени и активни,с цел да се създаде връзка между 

местната власт и синдикатите. Проблемите на общността трябва да бъдат 

обсъждани в диалог. Имаме нови инициативи и предложения към местни 

политики и местни планове за развитие. 

 Мобилизиране на представителите на земеделските производители в различни 

дейности и структури по информиране и консултиране. 

 Да се предприемат и провеждат консултации на социалните партньори на 

национално ниво в областта на заетостта в сектора. 

 Разработване на документ срещу работата на черно и за легализация на 

работниците в селското стопанство, особено по отношение на 

самоосигуряването. (Това все още е голям проблем в румънското земеделие.) 
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 Повишаване ефективността на отношенията между земеделските 

производители и държавните институции, чрез хармонизиране на националното 

и европейското законодателство, като се вземат предвид националните 

особености. 

 Да бъде предоставен имунитет на лидерите (на синдикатите, на фермерите). 

 Държавата да насърчава асоциирането и сътрудничество на земеделските 

производители. 

Семинарът завърши със оповестяването на набора от препоръки и предложения за 

подобряване на процеса на информиране и консултиране в земеделието. Участниците 

направиха  оценка за работата на семинара.   

Заключения 

Основавайки се на направения  доклад, както и на оценката, направена от  

участниците и от  служителитекспертите по време на семинара, ние сме в състояние 

да се кажем без съмнение, че националният семинар предостави платформа за 

представяне и обсъждане на темата за информиране и консултиране на работещите и 

служителите в предприятието. Той даде възможност  на представителите на 

работниците и служителите и на мениджмънта на предприятиета  заедно да обсъдят , 

анализират и оценят процеса на информиране и консултиране в сектор "Земеделие", 

за да се намерят слабостите в тази област, да се обменят мнения и опит между 

участниците. Тази възможност им позволи също да определят общ набор с препоръки 

за подобряване на този процес, които ще бъдат включени в националната брошура 

„Насоки / препоръки за подобряване на процесите по информиране и консултиране и 

участие на работещите в земеделието”, които ще бъдат разработени, публикувани и 

разпространени в рамките на този проект. 

Националният семинар за Румъния, проведен в Букурещ, бе много добре организиран, 

имаше ясни структурирани цели и резултати, които бяха постигнати по време на 

работата и ще допринесе за насърчаване и разширяване на познанията в тази област 

и тяхното прилагане в сектора. 
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