
 

                                                                                                                             

 
                                                                                                                   Proiectează-te ȋn viitor 

        Pederobba, noiembrie 2013 

 
 
Dragi colegi şi colege, 
În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2013, ȋn Luxottica Pederobba se votează pentru alegerea RSU 

(Reprezentanţe Sindicale Unitare) pentru următorii 3 ani. 
Noua RSU va fi compusă din 12 delegaţi, aleşi direct pe baza voturilor şi ale preferinţelor. 
Persoanele cu drept de vot sȋnt 620, cu 100 mai mulţi faţă de alegerile precedente (desfăşurate ȋn 
2010): un lucru pozitiv deoarece ne indică faptul că a crescut gradul de ocupare. 

Noi, cei de la FEMCA CISL sȋntem şi vrem să rămȋnem prima organizaţie sindicală ȋn acest 
stabiliment şi ȋn Grup. 

Din acest motiv ne-am pregătit cu grijă pentru această scadenţă, unde participăm cu o listă de 
13 candidati, femei şi bărbaţi, care muncesc ȋn cele trei secţii de producţie.   

Unii dintre ei au deja o experienţă sindicală, alţii doresc să ȋnceapă să se implice ȋn acest 
serviciu.  

Împreună cu aceste persoane intenţionăm să facem sindicat ȋn modul care ne caracterizează şi 
care se bazează pe două principii: 

1 – reprezentȋnd, ȋn primul rȋnd, opiniile şi exigenţele celor ȋnscrişi 
2 – proiectȋndu-ne ȋn viitor: deoarece muncitorii se tutelează mai bine dacă ne gȋndim şi 

la ziua de mȋine. 
Sȋnt patru problemele de care vrem sa ne ocupăm (privesc atȋt stabilimentul de la Pederobba 

cȋt şi Grupul Luxottica):  
- Ocupaţia - munca a devenit un bun primar şi pe teritoriul nostru, unde, ȋn multe alte firme, criza a 

adus cu sine şomaj tehnic şi concedieri 
- Munca ȋn secţii – pentru ȋmbunătăţirea condiţiilor de muncă, organizȋnd ȋn special mobilitatea 

internă, orarul part-time, orarul de lucru ȋn general şi parcursul formativ; 
- Distribuţia profitului – producem profit pentru firmă, iar o parte din acesta trebuie să se traducă 

ȋn salariu direct, ȋn servicii şi susţinere economică pentru noi şi familiile noastre. 
- Informarea – reprezentanţii sindicali trebuie să fie persoane competente, capabile să dea 

informaţii corecte şi complete privind contractul colectiv naţional şi cel intern al firmei, măsurile 
de previdenţă, drepturile sociale. 
 
Din acest motiv ȋţi solicităm votul ȋn favoarea unui candidat sau a ȋntregii liste FEMCA CISL.  
Invită-ţi şi colegii de secţie să facă la fel. 
Îţi multumim pentru ȋncredere. 

 
 
Lista Femca Cisl Secretarul Femca Cisl 
Cei 13 candidaţi Stefano Zanon 
 


