Repere pentru cele mai bune contracte: către excelenţă în Spaţiul European al Cercetării –
EUROCADRES, Conferinţă, Bruxelles, 2012

În data de 21-22 noiembrie, EUROCADRES – Consiliul European al Personalului Profesional şi Managerial
va găzdui sindicalişti, patroni şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare din Europa în cadrul unui dialog
cu cercetătorii şi cu reprezentanţii instituţiilor europene.
EUROCADRES crede într-un viitor mai bun şi recunoaşte importanţa contractelor şi acordurilor pentru
excelenţă ca o condiţie esenţială pentru excelenţa sustenabilă în sectoarele de cercetare europene. Prin
urmare, EUROCADRES a iniţiat proiectul Relaţii industriale pentru excelenţă în UE în sectoarele cercetării
(IREET) în cadrul cărora s-au elaborat recomandări pentru contracte şi pentru acorduri pentru excelenţă.
Sperăm că acestea vor face o diferenţă reală pentru condiţiile de lucru şi pentru creşterea atractivităţii
sectoarelor de cercetare.
EUROCADRES prezintă cu mândrie tuturor actorilor interesaţi în viitorul Spaţiului European al Cercetării
rezultatele proiectului, dar nu sub forma unor răspunsuri finale, ci ca activitate în derulare care este
deschisă dezbaterii şi dezvoltării. Având ca scop îndepărtarea barierelor din faţa mobilităţii şi
îmbunătăţirea calităţii contractelor de muncă, EUROCADRES îşi va continua eforturile şi îi va invita pe
toţi partenerii interesaţi să creeze o reţea puternică pentru a realiza pas cu pas recomandările pentru
excelenţă propuse.
Directorul Spaţiului European al Cercetării, Octavi Quintana-Trias; şeful Unităţii „Aptitudini” din cadrul
DG Cercetare şi Inovare a Comisiei Europene, Stefaan Hermans; secretarul confederal al Confederaţiei
Europene a Sindicatelor, Luca Visentini, preşedintele Sincrotrone Trieste, Carlo Rizzuto, precum şi
reprezentanţii ENEA, ai Consiliului European al Cercetării, al Forumului de Strategie Europeană pentru
Infrastructurile de Cercetare vor fi printre cei care vor avea intervenţii in cadrul conferinţei.
Un raport care sintetizează cele mai importante 12 elemente ale unui contract sau acord pentru
excelenţă este acum disponibil la adresa
http://www.eurocadres.org/IMG/pdf/Benchmarks_for_best_contracts.pdf.
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