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Direcţia Generală pentru Informatică 
(DIGIT) 
 

3 piloni ai strategiei UE pentru piaţa 
comună digitală 
 

1. Accesul mai bun la produsele şi 
serviciile digitale 

2. Condiţiile-cadru optime pentru reţelele 
şi serviciile digitale 

3. Economia digitală ca motor economic 

Obiectiv: 

Crearea unor noi posibilităţi de muncă şi 
colaborare pentru salariaţi 

 

VIITORUL E DIGITAL 

Digital Single Market 



VIITORUL E DIGITAL 

MODELE DIGITALE DE AFACERI LA TELEKOM 

All-IP-Migration 
o Noua tehnologie IP va înlocui tehnologia clasică TC 

o Softurile centralizate în centre de calcul vor înlocui hardurile 

vechi, descentralizate 

Pan european Network 
o Centralizează transfrontalier o mare parte din lanţul de valoare 

adăugată a grupului 

o Serviciile produse (descentralizat) în fiecare ţară vor fi produse 
central, într-o singură ţară 

Centralized Shared Services 
o Centralizează transfrontalier o mare parte din serviciile interne 

ale grupului 

Alte strategii şi modele de afaceri 

Digitalizarea în sectorul ITC 
 

Structura sectorială  
o Companii |Domenii de activitate | Produse|Services 

Subsectoare 

IT  
o IT hardware | Software | IT-Services 
Telecomunicații 
o Infrastructură TC | Echipamente TC |Servicii TC 

Evoluţia proceselor de muncă şi de ocupare a 
forţei de muncă în lumea digitalizată 

Inovaţii, tehnologii şi trenduri pe piaţă 
o Soluţii infrastructură |Cloud Computing | Internet 

of Things  Industry 4.0 | Big Data | Platforme 
digitale | Mobile Computing | Inteligenţa artificială 
| Digital Health 

…….. 

Digital Single Market 



FOCUS (1)    Work 4.0 – TEME IN SECTORUL ITC  

• Locuri de muncă (+/-) | Calitate joburi modalităţi de lucru 
(program integral, parţial, leasing, contracte pe perioadă 
determinată) | Munca mobilă | Crowdworking | 
Outsourcing 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

• Competenţe digitale | Munca autonomă | Ierarhii  | 
Cariere|  Promovare| Răspundere managerială 

Competenţa 
• Sisteme de contabilizare timp | Flexibilizare ore 

suplimentare | Suveranitate temporală | Work-Life 
Balance  

Timpul de lucru 

• Structura organizatorică | Munca calificată | Sănătatea, 
munca şi educaţia, munca adecvată vârstei | Creşterea 
volumului de muncă,  surmenajul (fizic/psihic)  

Organizarea muncii 

• Datele salariaţilor | Control specific 
regulamentelor UE de protecţia datelor  

Protecția datelor 

• Drepturile salariaţilor (la informare, consultare, implicare) 
• Reprezentanţii salariaţilor (sindicate, comitete europene de întreprindere) 

• Instrumente (contracte colective de muncă, acorduri sectoriale, dialog social) 

Implicarea salariaţilor 

• Calificare superioară | Decalificare capabilităţi 
digitale | Perfecţionare sistematică  | Evoluţie 
resurse umane 

Calificarea 



FOCUS (2)   MUNCA DIGITALĂ ÎN CONCERNUL DEUTSCHE TELEKOM   

Impactul modelelor 
digitale de afaceri asupra 
muncii şi a locurilor de 
muncă? 

• Automatizarea manoperei (măsuri de raţionalizare) 
• Impact: toate tipurile de joburi, de la cele mai simple până la cele mai complexe  | toate 

entităţile grupului 
• Pierdere locuri de muncă | Creare noi locuri de muncă (bilanţ negativ ?) 
• Locurile de muncă rămase şi cele nou înfiinţate vor impune noi capabilităţi digitale 

(care?) 

 
 
 
 

Digitalizarea: potenţiale şi riscuri  

• Reorganizarea lanţului european de generare valoare adăugată 
• Centralizare servicii 
• Impact: Toate domeniile de activitate  
• Pierdere locuri de muncă în entităţile naţionale 
• Noi locuri de muncă în locaţiile nearshore 
• Dezechilibre regionale 

 

Ţări, locaţii, domenii de activitate 

• Anticipare transformări - estimare impact 
• Definire domenii de acţiune - stabilire priorităţi 

• Verificare şi utilizare posibilităţi oferite de Acordul CEI 

• Organizare colaborare europeană şi naţională  

• Elaborare plan de acţiune CEI (agendă de lucru pe tema Work 4.0) 

• Elaborare plan de implementare 

Comitetul European de Întreprindere 

Locuri de muncă 

Timp de lucru 

Organizare muncă 

Calificare 

Competenţă 

Protecție date 

Reprezentanţi 
salariaţi 



ÎN PRIM-PLAN:  TEMELE ŞI ACCENTELE PUSE DE NOI 

Cooperare între 
salariaţii din Europa 

Intensificare 
  

Informări & schimburi 
de experienţă 

Informaţii locale & 
sectoriale 

Concepte & strategii  

 

Instrumente 

Implicare & colaborare 

Digitalizare & Work 
4.0 

Analize, expertiză, 
competenţă şi know-

how 

Evoluţii & trenduri 

Personal, muncă & 
ocupare forţă de 

muncă  

Analize & domenii de 
acţiune 

Obiective & principii 
de conceptualizare 

(sector & Telekom) 

 

P 

Strategii sindicale 

 Politica sectorială 

Digitalizarea: potenţiale 
& riscuri 

Ocupare forţă de muncă 
& standarde în muncă 

Cerinţe impuse Work 4.0 

Elemente fundamentale 
muncă & ocupare forţă 

de muncă 

Instrumente & măsuri 
  
 
 

Organism reprezentativ 
european 

CEI Deutsche Telekom 

Digitalizarea: potenţiale 
& şanse 

Personal & locuri de 
muncă & standarde în 

muncă  

Calificare & specialişti 

Domenii de acţiune CEI 

Acord CEI 

Activităţi practice CEI 

 

Principii 
sindicale pentru 

Work 4.0  
în sectorul ITC 

(politică 
sectorială) 

 
 

Agenda CEI „One 
Telekom” 

Organismul 
reprezentativ 
european şi 
implicarea în 

procesele Work 
4.0 

(CEI Deutsche 
Telekom) 

Cooperarea europeană între sindicate şi CEI 

Perioadă de realizare: 01.12.2017 – 30.09.2019 

Comitetul European de Întreprindere (CEI) Deutsche Telekom 

Sindicate naţionale şi europene 

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS) 



  PARTNERIAT EUROPEAN 

DE 
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. 
(DGB|VHS) 

DE 
Comitetul European de 
Întreprindere Deutsche 
Telekom 

CEI | EWC    
Deutsche  Telekom 

AT 

ÖGB / Sindicatul salariaţilor 
din economia privată, 
tipografie, jurnalism, industria 
hârtiei (GPA-djp) 

HR 
Hrvatski sindikat 
telekomunikacija 

ES 
Commissiones Obreras, 
Federación de servicios 

BE UNI Europa 

DE 
Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) 

PL 
NSZZ "Solidarnosc"  
T-Mobile Polska S.A. 

HU Tavközlesi Szakszervezet 

GR 
Greek Telecom 
Employees' Federation 

RO 
SINDICATUL NATIONAL 
din TELECOMUNICATII 

Co-solicitant (parteneri strategici)  

Organizaţii asociate (parteneri operativi)  Organizator proiect (responsabil faţă de UE) 

Cooperare europeană între salariaţi pentru implicare în procese Work 4.0 



  ORGANIZARE ŞI PARTICIPARE 

Echipa 
coordonatoare 
de proiect 

Echipa 
europeană de 
proiect 

Meeting-uri 
Februarie  

2018 
Iulie 
 2018 

Mai 
2019  

Septembrie 
2019 

Participanţi 

HST (HR) 
1 

CEI DT 
2 

ÖGB/GPA-djp (AT) 
1 

Arbeit und Leben BI 
2 

CCOO servicios      
1 

Meeting-uri 
Martie 
2018 

Kick-off 
Octombrie 

2018 
WS 1 

Ianuarie 
 2019 
WS 2 

Aprilie 
2019 
WS 3 

Iunie        
2019 

Conf. finală 

Participanţi UNI Europa ver.di (DE) 
NSZZ 

"Solidarnosc" (PL) 
  TAVSZAK (HU) 

CEI DT ÖGB/GPA-djp (AT) HST (HR) 
CCOO servicios 

(ES) 

OME-OTE (GR) SNTc (RO) 
Arbeit und Leben BI  

& experţi externi 

Workshopuri Work 4.0 



DIGITALIZAREA ŞI WORK 4.0 Politica sindicală sectorială 
Sectorul ITC 

Agenda CEI „One Telekom”  
Obiective, domenii de acţiune şi principii de 

conceptualizare „Work 4.0” în concernul 
Deutsche Telekom  

  

 

Organism reprezentativ 
european  CEI Deutsche 
Telekom 

Profile sectoriale ITC 
naţionale 
 

Date structurale 

Evoluţii & trenduri 
sectoriale   

 

Potenţiale & riscuri 

Provocări pt. muncă şi 
ocupare f.d.m. 

Hărţi naţionale Telekom 
 

Date structurale 
(Telekom) 
Digitalizarea şi provocările 
acesteia 

 

Potenţiale, riscuri şi 
condiţii de conceptualizare       

 

Domenii de acţiune 
(CEI) 

Workshop european 3  
Implicarea salariaţilor şi Work 4.0 

Workshop european 2 
Ocuparea forţei de muncă şi Work 4.0 

Workshop european 1 
Inovaţiile şi Work 4.0 

8 sindicate naţionale  
din AT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL şi UNI Europa  

Comitetul European de Întreprindere (CEI) Deutsche 
Telekom 
33 delegaţi din 16 ţări UE  

Principii europene „Digitalizarea şi Work 4.0”  
Obiective sindicale pentru standarde europene în lumea „Work 
4.0” din sectorul ITC 



     PROFILE SECTORIALE NAŢIONALE ITC 
CINE 
Reprezentanţii sindicali din proiect colectează datele 
sectoriale şi le centralizează într-un profil sectorial 
naţional ITC 
TERMEN 
15 iunie 2018 

SCOP 
(1) bază de date tematică pentru cele 3 workshopuri
  
(2) rezultat separat al activităţilor din proiect pentru  
     informarea sectorului ITC din Europa 

VOLUM aprox. 4-5 pagini  

Sindicate participante  

DE | ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR 

CUPRINS  

 Structura naţională a sectorului ITC (key facts) 

 Transformări structurale datorate digitalizării în sector (stadiu actual şi tendiţe de viitor) 

 Situaţia muncii, calificărilor şi a ocupării forţei de muncă (potenţial şi riscuri) 

 Implicarea salariaţilor şi organismele lor reprezentative (naţionale şi europene) 
 

Vezi matrice detailată pentru profil sectorial ITC 



     HARTA NAŢIONALĂ TELEKOM 
CINE 
Delegaţii CEI vor elabora hărţi Telekom, structurate similar 
pentru fiecare ţară  
  

TERMEN 
15 iunie 2018 

UTILIZARE 
(1) bază de date tematică pentru cele 3 workshopuri  
(2) rezultat separat al activităţilor din proiect  
     Întocmirea unui atlas european Telekom 

VOLUM aprox. 3-4 pagini 

Delegaţii CEI din 

AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT 
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK 

CUPRINS  

 Date structural-economice actuale şi politica ocupării forţei de muncă (profil Telekom) 

 Transformări structurale datorate digitalizării (Deutsche Telekom) 

 Impact asupra muncii, calificărilor şi a ocupării forţei de muncă (potenţial şi riscuri) 

 Priorităţi şi domenii de acţiune pentru implicarea în procesele Work 4.0 (plan de acţiune) 

 Implicarea salariaţilor şi organismele lor reprezentative 

 Perspective CEI: Prevăd în viitor următoarele schimbări: 
 

Vezi matrice detailată pentru hartă naţională Telekom 



Principala noastră activitate: Organizare workshopuri Work 4.0  

• La workshopul 1 se va analiza şi evalua în comun corelaţia dintre digitalizare, 
inovare, ocupare forţă de muncă şi procese de muncă. Principalul obiectiv al 
acestui workshop constă în analiza transformărilor digitale din sector şi din 
compania Telekom, identificarea şanselor şi riscurilor şi deducerea unor idei de 
organizare inovativă orientată spre procesele de muncă.  

Workshop 1 

Digitalizare, 
inovare şi muncă 

• La workshopul 2 se va discuta modul în care activităţile, volumul de muncă, 
structurile de personal, locurile de muncă, nivelul de calificare şi obiectul muncii 
se vor schimba în era Work 4.0 şi cum va trebui să se transforme procesele de 
muncă şi structurile pe calea spre Work 4.0. Pentru aceasta avem nevoie de 
strategii politice sectoriale şi de modele de acţiune corporatiste, aflate în strânsă 
dependenţă de infrastructura europeană din sectorul ITC şi de compania Telekom.  

Workshop 2 

Ocuparea forţei de 
muncă şi 

organizarea muncii 

• La workshopul 3 se vor analiza drepturile salariaţilor. Temele care se vor discuta: 
Care sunt interesele şi domeniile de acţiune prioritare? Cum pot fi folosite mai 
eficient drepturile şi instrumentele existente? şi: Este necesară o completare şi 
adaptare a acestor drepturi la economia digitalizată? Pentru a da răspunsuri la 
aceste întrebări este necesară o colaborare intensă între reprezentanţii 
salariaţilor din sector şi din companie - atât la nivel naţional, cât şi european. 

Workshop 3 

Implicarea 
salariaţilor şi 

organismele lor 
reprezentative 



Principala noastră activitate: Organizare workshopuri Work 4.0  

Tema principală a celor trei workshopuri Work 4.0 este următoarea:  

Cum se vor putea implica activ sindicatele, comitetele europene de 
întreprindere şi salariaţii în tranziţia spre munca digitală? 

 Ce teme au prioritate? 

 Ce vrem să realizăm? 

 Ce soluţii şi recomandări avem? 

 Cum vrem să le punem în practică? 

  
  



Organizare, grafic de lucru şi rezultate 

Participanţi:  
14 delegaţi CEI şi reprezentanţi 
sindicali 

Termen şi durată: 
Octombrie 2018 / AT / 1,5  zile 

Participanţi:  
14 delegaţi CEI şi reprezentanţi 
sindicali 

Termen şi durată: 
ianuarie 2019 / HR / 1,5 zile 

Participanţi:  
14 delegaţi CEI şi reprezentanţi 
sindicali 

Termen şi durată: 
Aprilie 2019 / GR / 1,5 zile  

FAZE DE LUCRU 

o Informare şi analize (evoluţii, aspecte, domenii de acţiune) 

o Elaborare priorităţi, obiective şi strategii (pentru politica sindicală sectorială şi organismul 

reprezentativ european) 

o Dezvoltare şi suport iniţiative (elemente principale activităţi sectoriale şi practice CEI) 

REZULTATE 

o Liste de elemente principale WS 1 – WS 3 pentru:   

- Principiile politicii sectoriale „Digitalizarea şi Work 4.0”  

- Agenda CEI „One Telekom” 

o Rapoarte workshop 1-3 pentru transferul de informaţii în echipa de proiect  

o Newsletter pentru comunicare şi informare (externă)  

  

WS 1 Digitalizarea şi 
inovaţiile 

WS 2  Munca şi 
ocuparea f.d.m.  
              

WS 3  Reprezentarea 
salariaţilor   

             

Pregătiri: Teme deduse din profilele sectoriale şi hărţile Telekom 



De la până la Locaţie Participanţi TN Acţiune 

14/02/2018  15/02/2018  DE (Berlin) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 1    

Planificare detailată & iniţiere proiect 

01/03/2018 02/03/2018 DE (Bonn) 
Echipa de proiect  

(toţi partenerii) 
42 

Kick-off meeting 

Punerea în funcţiune 

23/07/2018 24/07/2018 HU (Budapesta) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 2 

Stadiu intermediar & pregătire 

workshopuri & măsuri de informare 

24/10/2018 25/10/2018 AT (Viena) 
Grupa de lucru 1 

(EWC & TUs) 
18 

Workshop 1   Digitalizarea, inovarea 

şi Work 4.0 

14/01/2019 15/01/2019 HR (Zagreb) 
Grupa de lucru 2 

(EWC & TUs) 
18 

Workshop 2 

Ocuparea forţei de muncă & Work 4.0 

08/04/2019 09/04/2019 GR (Atena) 
Grupa de lucru 3 

(EWC & TUs) 
18 

Workshop 3 

Implicarea salariaţilor & Work 4.0 

14/05/2019 15/05/2019 RO (Bucureşti) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 3 

Evaluare WS & pregătire conferinţă 

finală 

26/06/2019 27/06/2019 ES (Barcelona) 
Echipa de proiect  

(toţi partenerii) 
46 

Conferinţa finală                    

Analiză, rezultate, transfer 

02/09/2019 03/09/2019 PL (Varşovia) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 4 

Bilanţ final proiect, concluzii, activităţi 

viitoare 



Comunicate şi informări 

Flyer 
proiect 

Website  
www.digit-project.eu. 

Raport workshop  

1 - 3 
Newsletter 1 - 3 

Profile sectoriale ITC 
naţionale 

Hărţi naţionale 
Telekom 

Principii de politică 
sectorială  
„Work 4.0“ 

Agenda CEI 

„One Telekom” 



Website separat proiect: www.digit-project.eu  

Website în limba DE + 
EN 

Home Știri Inovativ Cooperativ Activ Informativ 

Despre proiect Informaţii 
actuale 

Digitalizarea 
& Work 4.0 

Obiective & 
sarcini 

Activităţi 
prevăzute 

Rezultate 
estimate 

Parteneri 
europeni 

Conferinţe 
program, 
rapoarte, 
materiale de 
lucru 
Workshopuri 
program, 
rapoarte, 
materiale de 
lucru 

Documente de 
lucru & rap. 

Date specifice 
& sectoriale 
Profile / Map 

Newsletter 1 -3 

Iniţiative Work 
4.0 
Best Practices 

Opinii & 
declaraţii 
Opinia 
partenerilor 

Limbile vorbite în proiect 
-  pentru propriile rapoarte şi materiale 
- pentru materiale de lucru relevante 




