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Pentru ABIM

Asociaţia bulgară al industriei metalurgice -ABIM este
înfiinţată în anul 1991 ca o uniune a patronilor din secturul 
metalurgiei, producţiilor alăturate şi sectoarelor de deservire
Membrii camerei sunt firme din următoarele activităţi de 
producţie:
- Producţie de metale, procat şi piese din metale
- Articole şi materiale rezistente la foc
- Activitate de reparare, comerţ cu produse din metale şi altele
Proprietatea capitalului - 100 %  proprietate privată

Asociaţia este reprezentativă pentru branşa “Metalurgie” la 
nivel naţional
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SCOPURI PRINCIPALE

Să reprezinte şi să apere interesele membrilor săi în faţa 
organizaţiilor de stat, obşteşti şi internaţionale şi în faţa 
sindicatelor. 
Să unească membrii săi şi să contribuie la dezvoltarea lor şi la 
desfăşurarea de o activitate economică eficientă.
Să contribuie la ridicarea calificării celor ocupaţi în branşa şi la o 
reprezentare publică bună a meseriei de “metalurgist”.
Să raspândească şi să impună printre membrii săi practicile bune, 
etica şi morala partenerului curect în branşa.
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Să-i ajute pe firme în procesele de restructurare, în scopul 
îmbunătăţirii capacităţii de concurenţă, rezultatelor 
tehnico-economici şi crearea unor condiţii bune de muncă 
şi de mediu de lucru.
Sî menţină un dialog neîntrerupt şi colaborare cu 
organizaţiile sindicale reprezentative din branşa pe baza 
unui partenerierat bun şi respectării intereselor ambelor 
părţi. 

Discutarea problemelor restructurării în branşa este baza 
colaborării cu succes între ABIM şi SF”Metalici” pe lângă

CNSB. 
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Cum a început restructurarea la nivel naţional:
І-a etapa – de la o centralizare deplină în conducerea şi planificarea, a 

fost efectuată o decentralizare absolută  la toate nivelurile – până la 
întreprindere

ІІ-a etapa – schimbarea proprietăţii a tuturor capacităţi esenţiale de 
producţie prin următoarele scheme: 
- privatizare în masă
- privatizare financiară
- închid4erea unor firme de stat nee3ficiente /pierzante/, prin 
lichidare sau insolvabilitate
La schimbarea proprietăţii la diferitele etape din proces au participat 

şi partenerii sindicali corespunzători

RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI DUPĂ 
SCHIMBĂRILE DEMOCRATICE – SCOPURI ŞI 

MIJLOACE
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După terminarea privatizării a capacităţilor de producţie de bază, 
restructurarea industriei bulgare a rămas integral în obligaţiile 
noilor proprietari.
Nici un guvern bulgar nu a adoptat o politica naţională şi program 
de restructurare a economiei.

Sectoarele şi firmele diferite din industrie s-au dezvoltat pe baza de:
- planurile şi interesele de scurtă şi lungă durata a noilor 
proprietari
- ponenţiala de producere şi de concurenţă
- competenţe şi posibilităţi managementului nou – financiare, de 
piaţă, tecnice, de organizare şi a.m.d.
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RESTRUTURAREA SETORULUI METALE
MODELELE ÎN BULGARIA

Restructurare cu schimbarea proprietăţii după schemele:
- Privatizare financiară (“Aurubis”S.A., “CŢM”S.A., 

“OŢC”S.A.)
- De masă, cu privatizare ulterioară secundară financiară 

(“Alcomet”S.A.) 
- Prin proceduri de insolvabilitate (“Stomana Industry” S.A., 

“Sofia Med” S.A.) 
Restructurare administrativă şi de producţie a sectorului, 
incluzând:
- organizarea muncii
- capacităţi de producţie şi tehnologii
- produse, pieţe, finanţe şi altele
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La ambele forme de schimbări structurale interveneau 
modificări în cantitatea şi calitatea forţei de muncă, 
care ducea la necesitatea de a negocia şi de a pune de 
acord a poziţiilor cu structurile sindicale la nivel 
naţional şi la nivel de firma.

Numărul muncitorilor în firmele de metalurgie numai 
la subactivitatea producerea de metale şi procat s-a 
redus în jur de 3 ori – de la 20 de mii de oameni la 7 
mii de oameni
(fără “Cremicovţi” S.A.)
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PROCESE DE RESTRUCTURARE
PARTENERIAT SINDICAL ŞI

PREŢ SOCIAL

Restructurarea administrativă (organizatorică) se realizează prin 
urmatoarele scheme de bază: 
Menţinerea activităţilor de dinaintea privatizării în cadrul structurii 
comune de firma – “CŢM”S.A., “Alcomet”S.A. Şi altele
- schimbări mai mici în personal
- parteneriat bun şi un preţ social tolerabil

Scoaterea activităţilor ajutătoare prin vânzarea lor sau comanda la 
firme exterioare – “Aurubis”S.A., “Stomana Industry”S.A. Şi 
altele
- o reducere substanţială a personalului

- Negocieri şi scheme nestandart pentru compensare a muncitorilor 
eliberaţi, sunt create practici bune
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Restructurarea producţiei prin:
- modernizarea capacităţilor de producţie existente
- construirea de unele noi şi implementare de procese de 
tehnologii înalte
- preluare de noi produse şi articole

- Ridicarea eficacităţii, economiei de energii şi calitatea 
producţiei

Totalul investiţiilor în ultimii ani numai în metalurgie – peste
3 miliarde de leva

Rezultatul – capacitate de concurenţa marită şi export în 
jur de 80 % din producţia realizată
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Sfârşitul sau începutul proceselor de restructurare?
Procesele de bază ale restructurării administrativ-

organizatorice în firmele din sectorul de metale s-a 
încheiat, dar condiţiile economice schimbătoare pun alte 
provocări pentru succesul fiecărei firme, iar acest lucru 
determină şi adoptarea de noi politici de lucru.

Restructurarea producţiei sub toate aspectele are caracter 
permanent şi are ca scop garantarea dezvoltării stabile a 
firmei; aceasta crează locuri de muncă, condiţii bune de 
muncă şi remunerare demnă.

STAREA ŞI PROVOCĂRI
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ASOCIAŢIA BULGARĂ A INDUSTRIEI 
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1309 Sofia
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