Informare privind participarea la masa rotunda
organizata de Syndex Romania, privind situatia salariatilor din Romania
In data de 17 iunie 2015, Syndex România a organizat pe tema situației salariaților din
Romania o masa rotunda, prilej cu care a fost lansată lucrarea „SITUAȚIA SALARIAȚILOR DIN
ROMÂNIA Ghid si indicatori pentru negocierile colective”, publicată de Syndex România la
editura C.H. Beck. Din partea CNSLR-FRATIA au participat la aceasta manifestare doamna
Florentina Enache si domnul Corneliu Constnatinoaia.
In deschiderea reuniunii, a fost facuta o scurta prezentare a Syndex Romania- un grup
de experti care lucreaza exclusiv pentru sindicate. Este un grup care a fost creat de mai bine de
40 de ani in Franta, avand in vedere faprtul ca organizatiile sindicale din Franta au dreptul la
expertiza platita de companie. Au peste 350 de specialisti care functioneaza si in afara Frantei,
si anume in Spania, Belgia, Marea Britanie, Polonia si Romania.
In continuare a fost prezentat cel de-al treilea studiu anual prinvind « Situatia
lucratorilor din Romania » , studiu lansat la initiativa Syndex Romania.
Studiul cuprinde informatii utile sindicalistilor si mai ales liderilor sindicali, referitoare la :
 Situatia salariatilor din UE
 Situatia companiilor si a fortei de munca in Romnai
 Indicatori de competitivitate
 Salarizarea si puterea de consum a salariatilor romani
 Indicatori macroeconomici pentru negocierile colective
 Analiza rezultatelor negocierilor colective in Romania
 Cadrul legal de informare si consultare a lucratorilor
 Utilizarea informatiilor din interiorul companiilor in negociere
 Analiza salariilor si productivitatii in companie
 Negocierea colectiva: etape si tehnici
 Indicatori de remuneratie si productivitate pe sectoare si state UE.
Aceasta lucrare reprezinta un ghid foarte util liderilor sindicali, si mai ales echipelor de
negociere.
Reprezentantii Syndex Romania si-au manifestat disponibilitatea de a participa la
intalniri cu liderii organizatiei noastre, in vederea prezentarii a modului de utilizare a a acestui
ghid. De asemenea, pot oferi consultata in negociere, caci o salarizare buna nu se poate obtine
in afara unui contract de munca solid ; pot face analize, studii, cercetari calitative, training in
economie (analiza costurilor, gestiunea intreprinderii, analiza situatiei socio- economice, etc),
in functie de cerintele organizatiilor sindicale.
Pretul acestui ghid este de 20 RON. Se pot face comenzi la reprezentantii Syndex Romania.

