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Inițiative sindicale și ocupaționale ale
angajaților privind gestionarea Muncii
4.0 în sectorul european TIC și în cadrul
Comitetului European de Întreprindere
de la Deutsche Telekom

Workshop european ”Digitalizare și inovare”
din 24/25 octombrie 2018 la Viena (AT)

Proiectul reunește o rețea de cooperare
europeană a unor grupuri de interese
ocupaționale și sindicale pe marginea subiectului
”Digitalizarea și Munca 4.0”.
Această măsură îmbină elaborarea de politici
sectoriale informaționale și strategice ale
sindicatelor cu demersurile europene ale
Comitetelor Europene de Întreprindere în baza
exemplului CEI Deutsche Telekom.
În acest context este vorba nu numai de
oportunitățile prevăzute de politicile de ocupare și
de calificare din cadrul tehnologiilor digitale
viitoare, ci și de transformările conexe privind
munca, ocuparea și calificarea la amplasamentele
europene.
Obiectivul acestei măsuri constă în
 consolidarea competențelor angajaților în
vederea transformării digitale
 pregătirea reprezentanțelor angajaților cu
privire la provocările prevăzute de „Munca
4.0“,
 familiarizarea angajaților cu șansele și riscurile
acesteia
 precum și elaborarea unor perspective politice
sectoriale și a unor modele ocupaționale de
acțiune.
Reprezentanțelor ocupaționale și sindicale ale
angajaților li se oferă sprijin pentru a anticipa
transformările datorate digitalizării și a contribui în
mod activ la elaborarea standardelor pentru
Munca 4.0, care rezultă din aceste transformări.

Dr. Andreas Bierwirth (CEO al T-Mobile Austria)
în cadrul discuției cu participanții la workshop

”Ce trebuie să întreprindem pentru a avansa la nivelul politicii inovaționale?”
 Trebuie să atragem persoanele potrivite în compania noastră
 Trebuie să reechilibrăm programul de lucru (agile working /worklife-balance)
 Trebuie să depășim structurile existente și să le refacem (procese,
critica transformărilor)
 Trebuie să implicăm salariații în acest proces (dezvoltarea de sus în
jos la nivel de echipă, inovații cu șanse de succes, planificare realistă)
 Întreaga echipă de management trebuie să lucreze în mod autentic!
 Trebuie să consolidăm spiritul de echipă la toate nivelurile
 Obiective realiste și planificare financiară (pentru a dezvolta și
experimenta diverse lucruri; trebuie luate în calcul eventuale
eșecuri)
 Trebuie să învățăm cum funcționează munca agilă
 Trebuie să intensificăm colaborarea dintre persoanele în vârstă și
cele tinere
 Atitudinea! (echipă & valori)”
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Digitalizarea, Inovarea & Munca 4.0
Prin digitalizare și interconectare procesele operaționale sunt tot mai integrate. În cadrul companiei, fluxul de date leagă procesele individuale pe verticală: informații actuale privind materialele, procesele și procedurile din toate domeniile vă stau
oricând la dispoziție, fie că e vorba de dezvoltare, administrație, service sau vânzări. În lanțurile valorice orizontale, companiile
își conectează datele cu cele ale furnizorilor, partenerilor și clienților lor. De-a lungul întregului lanț valoric, activitățile pot fi
coordonate la nivel global, indiferent dacă este vorba de dezvoltare, prestări de servicii, producție sau service. Astfel sunt
posibile adaptări rapide și crearea unor produse personalizate pentru clienți.
În economia digitală se vor modifica și profilurile activităților, modelele de lucru și cerințele referitoare la calificările
salariaților: vechile delimitări dintre dezvoltarea, producția, administrația, prestarea de servicii și munca intelectuală sunt pe
cale de dispariție. În viitor, va spori ponderea serviciilor de dezvoltare bazate pe cunoștințe în procesele de colaborare în echipă.
Astăzi deja se poate constata că digitalizarea nu va modifica doar procesele, ci va avea un impact și asupra logisticii, asigurării
calității, mentenanței, service-ului, managementului, administrației și dezvoltării.
Un lucru sigur este faptul că structurile ocupaționale, sistemele de lucru și munca în sine se vor modifica în mod considerabil
în anii următori.
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Digitisation & Innovation
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7
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Investment

8

3
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EMPLOYMENT

Trend

Ce părere au reprezentanții angajaților din Comitetul de Întreprindere al Deutsche Telekom privitor la schimbările care vor
decurge din digitalizare?
În ce măsură este pregătit concernul pentru dezvoltările
viitoare? Ce șanse și ce riscuri există?

4
Referitor la aceasta am elaborat în anul 2018 un sistem de monitorizare european, care cuprinde estimările membrilor CEI la
nivel național.

EXPECTATIONS from the perspectives of employees
Types of employment
Regular employment

11

4

Temporary workers

10

Work contracts

9

Crowd workers

8

High skilled employees

10

7

3

Low skilled employees

9

1

1

7

Job quality

11

4

5

2

Enrichment of work

11

3

5

3

Working time

11

3

6

2

Work loads

11

4

7

Flexibility at work

11

9

1

1

Responsibility at work
(time and tasks)

11

4

5

2

Skills & Competences

11

7

2

2

Work-life balance

11

4

4

3

Workers' rights & participation

11

1

6

4

1

4

3

5

5

3

5

2

6

Work 4.0 standards

Potrivit acestuia, compania dispune de o poziție strategică bună
la nivelul parametrilor centrali (noi domenii de afaceri, produse,
servicii si tehnologii). Se prevede consolidarea cercetării și
dezvoltării, precum și a investițiilor din cadrul companiei.
În ceea ce privește dezvoltarea viitoare a muncii și a ocupării în
concern, estimările sunt ambivalente: în ciuda tendinței pozitive
către o ocupare mai sistematică și o muncă de înaltă calitate, se
consideră că dezvoltarea condițiilor de muncă precare va
înregistra o evoluție foarte critică. Ponderea angajaților slab
calificați din populația activă totală se va reduce în continuare.
Și schimbările la nivelul politicii muncii în urma transformării
digitale de la firma Telekom sunt evaluate mai degrabă cu
scepticism. O constatare evidentă: creșterea preconizată a
volumului de muncă. În pofida așteptărilor pozitive în privința
sporirii flexibilității și a perfecționării profesionale, schimbările la
nivelul organizării și structurării muncii nu pot fi estimate în mod
clar. Iată un motiv în plus pentru a explica transformările
structurale din perspectiva angajaților și a se implica în
gestionarea schimbărilor care derivă din acestea.
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Gestionarea Muncii 4.0 în universul digital
Workshop-urile noastre pe tema Munca 4.0
Odată cu digitalizarea se intensifică și chestiunile
transfrontaliere, care devin și mai importante, făcându-și
efectul asupra activităților din toate societățile concernului. În
cadrul workshop-urilor noastre tematice ”Munca 4.0” vom
face un schimb de idei la nivel european și vom elabora
revendicările noastre privind conceperea unor inovații sociale
în interesul angajaților din concernul Deutsche Telekom.
În urma a două anchete (un sondaj scris și o chestionare orală
în CEI), s-au adoptat cu mare majoritate de voturi următoarele
3 puncte principale drept priorități tematice în cadrul
workshop-urilor Munca 4.0:
(1) Digitalizarea End-to-End
(2) Agile Working
(3) Edge Computing 5G
Prin prisma acestor priorități privim în viitor, îndreptându-ne
astfel privirea asupra strategiilor de afaceri și proceselor care
încă nu au fost implementate în întregime, lăsând așadar loc
pentru o gestionare în beneficiul angajaților.
Până la mijlocul anului 2019 vom organiza cu sprijinul sindicatelor implicate în acest proiect trei workshop-uri tematice,
la care vor participa toți membrii CEI din diferitele țări.

Utilizarea
digitalizării
pentru muncă
și ocupare

Sophia Reisecker (GPA-djp, AT)

”Dorim să profităm de experiența, de cunoștințele și de know-how-ul nostru pentru ca
interesele salariaților să nu fie neglijate.
Ne concentrăm atenția asupra transformărilor
din domeniul muncii digitale și ne implicăm în
mod activ în gestionarea acestora. Prin proiectul
nostru european dorim să stimulăm discuțiile, să
exploatăm experiențele și să elaborăm sugestii
practice. Membrii comitetelor de întreprindere și
ai comitetului european de întreprindere trebuie
să poată utiliza rezultatele obținute pentru a
implementa digitalizarea în interesul salariaților
din societățile în care operează.”
Munca 4.0 necesită o implicare sporită, la toate
nivelurile.”
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FOCUS 1: Digitalizarea End-to-End
DINTR-O PRIVIRE
Prin definiție, un proces de afaceri este End to End ceea ce înseamnă de la început și până la sfârșit și se referă la
faptul că produsele sau serviciile trebuie privite în ansamblu.
Soluțiile izolate nu sunt durabile și nu corespund cerințelor în
ceea ce privește orientarea către clienți și procesele
eficiente.
În funcție de caracteristici, sunt posibile implementări End to
End la nivelul întregului sistem de organizare, pentru procese
individuale sau doar pentru peisaje de sistem.
În acest sens au fost delimitate 4 elemente de bază.
1. Cât de bine pot fi comercializate produsele? Cine le
cumpără și cine nu?
2. Cum sunt utilizate produsele? Ce funcții lipsesc,
care dintre ele sunt inutile?
3. Funcționează procesele existente? Cât de bine funcționează acestea?
4. Funcționează lanțurile de sistem la nivel tehnic și
conform cerințelor?

„În baza analizei circumstanțelor dorim să cercetăm
potențialul de inovare al
lanțurilor subproceselor
digitale europene și să
determinăm în acest context
riscurile și oportunitățile
pentru munca și ocuparea
Lothar Holzwarth
din țările implicate.”
Consiliere pentru
membrii Comitetului
de Întreprindere și
reprezentanții managementului

Prezentarea rezultatelor în reuniune plenară
Sophia Reisecker, GPA-djp (Austria)

Grupul de lucru 1 (de la stânga la dreapta): Johannes Hofmeister
(AT) Drahoslav Letko (SK). Eduard Filek (CZ), Miroslav Gabor (SK)
(von links nach rechts)

DIN DISCUȚIILE GRUPULUI DE LUCRU 1
De-a lungul întregului lanț valoric nu există nici la nivel european, nici la nivel național o digitalizare End to End continuă în cadrul concernului Telekom. Atât în plan european,
cât și la nivelul societăților naționale, lanțul proceselor este
descompus în lanțuri de subprocese.
Provocări
- Lanțul proceselor nu este stabil (discontinuitatea
mediilor)
- Digitalizarea End-to-End pertinentă cuprinde rețelele,
vânzările, gestionarea, controllingul
- Sunt afectate toate funcțiile transversale (contabilitatea, HR, controllingul), precum și domeniile tehnice
(automatizarea planificării rețelei, analiza greșelilor,
planificarea repartizării tehnicienilor)
- Munca și activitățile se modifică (home office, open
space, shared working); unele locuri de muncă sunt suprimate

ACEASTA DORIM SĂ REALIZĂM
În toate domeniile: dezvoltarea sistematică a personalului și calificarea continuă a salariaților,
pentru a-i pregăti să înfrunte noi provocări
Demersuri pentru implementare
- Planificarea și gestionarea: informare vizionară și
definirea obiectivelor
- Procesele trebuie specificate în prealabil
- Măsurarea conform unor criterii prestabilite
este indispensabilă
- Trebuie puși la dispoziție experți
- Angajații trebuie să aibă drept de co-determinare
- Implicarea salariaților în procese – cooptarea salariaților
- Utilizarea culturii informației
- Testarea fiabilă a noilor sisteme
- Managementul abilităților: calificarea salariaților
- Noi structuri organizaționale
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FOCUS 2: Agile Working
”Când la Telekom se pro-

DIN DISCUȚIILE GRUPULUI DE LUCRU 2

cedează în mod ”agil”,

”Agil” nu înseamnă flexibilitate nelimitată și muncă nereglementată. Angajatorul încearcă să facă economii prin prisma
unor activități flexibile și a desk-sharing, precum și să promoveze autoexploatarea salariaților. Agile working
înseamnă: fiecare individ și echipa din care face parte planifică împreună.
Demersuri pentru implementare
- Specificare: în ce domenii este rezonabilă introducerea
metodei agile de lucru
- Reglementări privind reducerea controalelor (și a ierarhiilor) și gestionare indirectă
- Structuri salariale și siguranță salarială
- Pietrele de temelie pentru reglementarea orarelor de
lucru (de ex. respectarea pauzelor și a micropauzelor)
- Insistarea asupra perfecționării > planificarea strategică
a personalului pentru digitalizare > definirea sarcinilor
de viitor (job enrichment în loc de disponibilizări)
- Îmbunătățirea dotării pentru formarea pe termen scurt
și de ordin practic, precum și coaching și mediere pentru
echipe (calificări preliminare și ulterioare) > Skill offensive
- implementarea rolurilor și repartizarea responsabilităților > cine decide în Tribes (cine reglementează situația în caz de concedii medicale și de odihnă, etc.)
- Consolidarea structurilor pentru o co-determinare
profesională
- Mobilizarea și implicarea know-how-ului salariaților
- Măsurarea efectelor la fața locului > chestionarea directă a salariaților > chestionarea cu privire la eficacitatea reglementărilor
- Obținerea libertății de acțiune de jos în sus
- Consolidarea responsabilității în sânul echipelor; acestea
trebuie să-și determine singure ritmul de lucru
- Pentru CEI: CEI trebuie să se gestioneze pe cont propriu;
dezvoltarea unui regulament obligatoriu, la nivel european, pentru munca agilă și principiile călăuzitoare
pentru introducerea și utilizarea la nivel european

această metodă nu cunoaște granițe.
Avem nevoie de reglementări care să îi oblige
pe angajatori să aplice
Dr. Nadine Müller
(Vereinte DienstleistungsGewerkschaft | ver.di, DE)

drepturile germane de codeterminare și în alte țări.”

DINTR-O PRIVIRE
Importanța metodelor agile a sporit considerabil în ultimii
ani. Acest lucru este valabil în special – deși nu în exclusivitate, ca în trecut – în sectorul IT.
Metodele de lucru agile se orientează în funcție de principiile următoare (selecție):
o

Satisfacerea clienților prin prisma livrării precoce și continue a unui software de calitate

o

Livrarea unui software funcțional în
intervale de timp regulate,
de preferat scurte (câteva săptămâni sau luni)

o

o

o

o
o
o
o

O colaborare aproape zilnică a experților din domeniu și
a dezvoltatorilor în cadrul proiectului (de ex.:
posesia comună a codului (Collective Code Ownership)
Pregătirea terenului și a sprijinului necesar, condiții indispensabile pentru persoanele motivate în vederea
îndeplinirii sarcinilor lor
Respectarea de către angajatori, dezvoltatori și utilizatori
a unui ritm de lucru constant pentru o dezvoltare durabilă
Atenția acordată în mod constant excelenței tehnologice
și design-ului de calitate
Simplitatea este esențială
Autoorganizarea echipelor privind planificarea și punerea
în aplicare
Autoreflecția echipelor referitor la propriul comporta
ment în scopul adaptării pentru creșterea eficienței.

ACEASTA DORIM SĂ REALIZĂM





Planificarea strategică a personalului (calificare,
managementul abilităților)
Directiva (cod de conduită) privind domeniile de
implementare a metodei Agile working
Codul de bune practici CEI cu delimitarea standardelor minime

Grupul de lucru 2 (de la stânga la dreapta): Reiner Ginko (DE),
Michael Liebenow (DE), Ersébet Varga (HU), Péter Szabó (HU)

NEWSLETTER | 5

FOCUS 3: Edge Computing | 5G
DINTR-O PRIVIRE
Edge Computing desemnează, spre deosebire de Cloud
Computing, prelucrarea descentralizată a datelor la marginea rețelei, a așa-numitului Edge (engl. ”margine” sau
”muchie”). În cazul Edge Computing este vorba de o
arhitectură IT deschisă, repartizată, care se caracterizează
prin prelucrarea descentralizată. În acest sens, Edge Computing crează nu numai fundamentul pentru Mobile Computing, ci furnizează și tehnologiile caracteristice pentru
Internet of Things (IoT). În cadrul Edge Computing, datele
de pe un aparat (mobil), de pe un PC local sau de pe un
server sunt prelucrate, de facto, direct, fără ca acestea să
fie transmise la un centru de date.1
Edge Computing și 5G. Toate utilizările IoT, cum ar fi cele
din domeniul comunicării de-la-autovehicul-la-autovehicul,
siguranța publică și rețelele de senzori din orașele inteligente (Smart Cities) necesită o conectivitate de-la-aparatla-aparat mai fiabilă și mai scalabilă decât cea pe care o
oferă rețelele LTE de până acum. (…) Acest lucru arată clar
că în special Edge Computing va juca un rol important
pentru rețeaua 5G în vederea descongestionării rețelei din
generația a cincea, dat fiind faptul că Edge Computing
permite prelucrarea chiar la marginea rețelei a unor cantități enorme de date, generate de o mulțime de aparate
(IoT) conectate.
Edge Computing reduce așadar în mod considerabil timpul
de latență și devine indispensabil pentru implementarea de
succes a modalităților 5G.2
1) https://www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-edge-computing-a742343/
2) https://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/156877/

ACEASTA DORIM SĂ REALIZĂM
Un cadru european pentru condiții bune de
lucru, care să însoțească procesele de inovare
în noile sectoare de afaceri și care să poată fi
adaptat în mod flexibil în funcție de exigențele viitoare

Grupul de lucru 3 (de la stânga la dreapta): Virginie Labrousse
(FR), José Carlos Hernandez (ES), Odysseus Chatzidis (DE)

”Dorim să contribuim la gestionarea inovării sociale la
nivel european! Datorită
Edge Computing putem oferi
soluții individuale pentru
clienți. Considerăm că există
șanse și posibilități de care
Odysseus Chatzidis
(Președintele CEI al
Deutsche Telekom,
Germania)

compania și salariații pot
profita în egală măsură.”

DIN DISCUȚIILE GRUPULUI DE LUCRU 3
Inovațiile joacă un rol decisiv în ceea ce privește competitivitatea. Noi aparținem unei companii inovatoare, care dorește
să opereze cu succes; în acest scop sunt necesare schimbări pe
toate planurile – la nivelul clienților, al angajaților și al conducerii. Pentru a avansa în acest sens, salariații trebuie să fie
implicați în mod activ și să se țină cont de know-how-ul și de
cunoștințele lor practice.
Demersuri pentru implementare
Inovațiile digitale (edge computing 5G) prevăd șansa descentralizării proceselor și serviciilor în beneficiul salariaților. În
acest scop este necesară o redefinire a activităților inovatoare:
- Implicarea reprezentanților intereselor (în planificare,
dezvoltare, aplicare)
- Dezvoltarea unei culturi de încredere reciproce
- Însușirea continuă de competențe și dezvoltarea cunoștințelor (Life-Long-Learning)
Inovarea presupune niște condiții-cadru transparente și exigențe omogene la adresa managementului
- Acorduri-pilot pentru determinarea parametrilor și stabilirea chestiunilor legate de reglementare
- Principii călăuzitoare drept compas pentru orientare și
grilă pentru revizuirea permanentă
- Gestionarea inovațiilor în favoarea angajaților (informarea
salariaților, testarea produselor, calificarea salariaților în
vederea preluării unor sarcini noi)
- Identificarea unor sectoare de creștere ale companiei (stabilirea unui plan de reconstrucție; împreună cu angajatorul: fonduri pentru calificări)
- Încheierea, înainte de lansare, a unei faze de testare Endto-End; testarea în cadrul companiei, cu ajutorul experților
proprii
- Evaluarea consecințelor măsurilor luate (calitate, costuri,
volum de muncă)
Trebuie să ne grăbim pe planul inovării pentru a le putea
garanta salariaților siguranță!
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DigiT
DIGITALIZARE ȘI MUNCĂ 4.0
Un nou domeniu de informare, consultare și participare activă a sindicatelor și a CMI în sectorul european
al TIC, cu referire la bunele practici
transferabile după exemplul Deutsche
Telekom (DigiT)
VP|2017|008|0019
DigiT consolidează competențele angajaților
în vederea transformării digitale
DigiT sprijină grupurile de interese
ocupaționale și sindicale pentru a reacționa
la provocările aduse de Munca 4.0
DigiT promovează perspectivele politicii
ocupaționale și demersurile companiilor
pentru gestionarea universului digital
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