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1. Prezentare informa1. Prezentare informaţţie pentru programul PROGRESie pentru programul PROGRES

ТТemaema :: Restructurare Restructurare, p, prosperitate la locul de muncărosperitate la locul de muncă şşi participare i participare 
financiarăfinanciară

Programul PROGRES este condus de DirecProgramul PROGRES este condus de Direcţţia Generală ia Generală ““Angajare,activiAngajare,activitătăţţi socialei socialeşşi i 
includereincludere”” la Comisia Europeană la Comisia Europeană..
Aceasta a fost ănfiinAceasta a fost ănfiinţţată pentru ajutor financiar  ată pentru ajutor financiar  îîn executarea scopurilor UE n executarea scopurilor UE îîn n 
domeniul angajării domeniul angajării şşi activităi activităţţilor sociale, ailor sociale, aşşa cum este a cum este îîn programul social, n programul social, şşi astfel i astfel 
contribuie la atingerea scopurilor  Strategiei de Lisabon contribuie la atingerea scopurilor  Strategiei de Lisabon îîn aceste domenii. Progranmul n aceste domenii. Progranmul 
de 7 ani este de 7 ani este îîndreptăndreptăţţită către toate ită către toate ţţările interesateările interesate, care pot contribui la , care pot contribui la îîntocmirea ntocmirea 
unui normativ corespunzător unui normativ corespunzător şşi efectiv i efectiv îîn domeniul angajării n domeniul angajării şşi politicii sociale i politicii sociale îîn n 
cadrul UE cadrul UE –– 27, Spa27, Spaţţiului economic european, iului economic european, ţţările candidate de membre ările candidate de membre şşi statele i statele 
care pregătesc candidatura sa ca membre care pregătesc candidatura sa ca membre îîn UE.n UE.

Misiunea  PROGRES este să sporească aportul UE Misiunea  PROGRES este să sporească aportul UE îîn ajutorul statelor membre. n ajutorul statelor membre. 
PROGRES este mijloc pentruPROGRES este mijloc pentru::
oferirea de analiz  oferirea de analiz  şşi consultări politice referitor la politica lui PROGRESi consultări politice referitor la politica lui PROGRES;;
monitoring monitoring şşi raport referitor la i raport referitor la îîndeplinirea Legislandeplinirea Legislaţţiei europene iei europene şşi politică i politică îîn n 
domeniulde activitate lui PROGRES domeniulde activitate lui PROGRES ;;
stimularea  scimburi de politici ,stimularea  scimburi de politici ,şştiintiinţţe e şşi ajutor i ajutor îîntre statele membre referitor la ntre statele membre referitor la 
scopurile scopurile şşi priorităi priorităţţile UE ile UE ;;
reflectarea punctelor de vedere ale reflectarea punctelor de vedere ale ţţărilor interesate ărilor interesate şşi a sociatăi a sociatăţţii ii îîn total n total .. 2
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2.2. Prezentarea direcPrezentarea direcţţiei proiectuluiiei proiectului::

SarciniSarcini, , 

ScopuriScopuri, , 

Structura de administrare a proiectuluiStructura de administrare a proiectului
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Sarcini ale proiectului
Proiectul este Proiectul este îîndreptat către nevoille partenerilor sociali ndreptat către nevoille partenerilor sociali îîn industria n industria 
metalelor: acesta ametalelor: acesta are ca scop să dezvolte posibilităre ca scop să dezvolte posibilităţţile lor,ile lor,şştiintiinţţele ele şşi i 
concepconcepţţia de restructurare; ia de restructurare; să sussă susţţină prosperitatea companiilor ină prosperitatea companiilor şşi a i a 
muncitorilor muncitorilor îîn condin condiţţiile pieiile pieţţelor glabalizate, scelor glabalizate, schimbărilor  economice himbărilor  economice 
şşi noilor provocări i noilor provocări îîn relan relaţţiile iile îîntre  munca ntre  munca şşi capital.i capital. Cercetările  Cercetările 
aprofundate a proceselor de restructurare l noua realitate econoaprofundate a proceselor de restructurare l noua realitate economică mică 
va fi accentul va fi accentul îîn schimburile de practici bune la nivel regional, n schimburile de practici bune la nivel regional, 
nanaţţional ional şşi euroean. i euroean. 

ActivtăActivtăţţile de proiect vor da pertenerilor sociali ile de proiect vor da pertenerilor sociali îîn sectorul metalic n sectorul metalic 
posibilitate să participe activ posibilitate să participe activ îîn n îîntocmirea noi politici ntocmirea noi politici îîndreptate ndreptate 
concomitent către  problemele referitoare la piaconcomitent către  problemele referitoare la piaţţa  muncii a  muncii şşi i 
organizarea muncii, relaorganizarea muncii, relaţţiile de muncăiile de muncă, a, angajarea, securitngajarea, securitatea atea 
socialăsocială, pentrurealizarea Strategiei de cre, pentrurealizarea Strategiei de creşştere tere şşi angajare i angajare şşi astfel i astfel 
vor da aportul  la realizarea  modelului social European  vor da aportul  la realizarea  modelului social European  şşi a i a 
scopurilor pe care le scopurilor pe care le îînfănfăţţiişşazăază..
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Scopurile  proiectului 
Sprijinirea  partenerilor sociali pentruSprijinirea  partenerilor sociali pentru:: dezvoltarea dialogului  dezvoltarea dialogului 
social,social,răspunderea răspunderea şşi achimbul de cunoi achimbul de cunoşştiintiinţţe, e, îîn procesele de restructurare n procesele de restructurare 
îîn industria metalică n industria metalică îîn n ţţările membre ările membre şşi candidate i candidate –– membre membre îîn UE;n UE;  
stimularea răspândirii informastimularea răspândirii informaşşiei iei şşi i îîmpărtămpărtăşşirea de experienirea de experienţţă ă şşi inovai inovaţţii ii îîn n 
procesele de restructurare procesele de restructurare îîn industria metalică n industria metalică îîn n ţţările membre ările membre şşi i 
candidate candidate –– membre membre îîn UE;n UE;

Sprijinirea proceselor de restructurareSprijinirea proceselor de restructurare,, prin analizarea sectorului metalic prin analizarea sectorului metalic, , 
răspândirea de exemple  de conducere bună  a restructurare răspândirea de exemple  de conducere bună  a restructurare şşi schimb de i schimb de 
experienexperienţţăă, c, cum să rezolvăm schimbările serioase  um să rezolvăm schimbările serioase  îîn condin condiţţiile economice iile economice şşi  i  
condicondiţţiile de muncă care reflectă direct iile de muncă care reflectă direct îîn bunăstarea muncitorilorn bunăstarea muncitorilor;;

Sprijinirea muncitorilor Sprijinirea muncitorilor şşi salariai salariaţţilor ilor şşi bunăstarea acestora i bunăstarea acestora îîn companiin companii ,,  
prin stimulare aplicării a mecanismele de  informare prin stimulare aplicării a mecanismele de  informare şşi consultare;i consultare;

Sprijinirea legislaSprijinirea legislaţţiei Europeană iei Europeană şşi nai naţţionaleionale,, îîn scopul n scopul îîncadrarea ncadrarea îîn n 
reglamente care permit raestructurarea să fie prevăzută reglamente care permit raestructurarea să fie prevăzută şşi administratăi administrată..
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Structura proiectuluiStructura proiectului

Prima etapă Prima etapă –– Prima Prima îîntâlnire de lucru ntâlnire de lucru –– ““Masa rotundăMasa rotundă”” –– Sofia , Sofia , 
BulgariaBulgaria

Etapa a doua Etapa a doua –– 3 conferin3 conferinţţe e –– România , FranRomânia , Franţţa, Macedoniaa, Macedonia

Etapa a treia Etapa a treia –– Cercerare/ prin chestionar Cercerare/ prin chestionar îîn 13 n 13 ţţări ări ( 10 state ( 10 state 
membre membre şşi 3 candidat membre )i 3 candidat membre )

Etapa a patra Etapa a patra –– ConferinConferinţţă de ă de îîncheiere ncheiere –– Sofia, BulgariaSofia, Bulgaria

Etapa a cincea Etapa a cincea –– Materiale informative ( broMateriale informative ( broşşuri, publicauri, publicaţţii ii 
electronice)electronice)

Etapa a Etapa a şşasă asă –– ÎÎndrumar ndrumar ““Carta rutieră pentru restructurarea industriei 
metalică şi sectoarele respective”

6
27 ianuarie 2011, Sofia, Hotel Central  FORUM27 ianuarie 2011, Sofia, Hotel Central  FORUM



Structura de conducere a proiectuluiStructura de conducere a proiectului
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Întreaga conducere tehnică şi organizatorică a proiectului 
se realizează

de Federaţia sindicală “Metaliţi”

Întreaga conducere tehnică şi organizatorică a proiectului 
se realizează

de Federaţia sindicală “Metaliţi”

7
sindicate

7
sindicatesindicate

1 Organizaţie 
a patronilor
11 OrganizaOrganizaţţie ie 
a patronilora patronilor

în colaborare cu
EMF

îîn colaborare cun colaborare cu
EMFEMF

ActivităActivităţţile se execută cu participarea a ile se execută cu participarea a 8 organiza8 organizaţţii ii -- PARTENERIPARTENERI



PARTENERI PARTENERI ÎÎN PROIECTN PROIECT
8 8 organizaorganizaţţiiii –– PARTENERIPARTENERI

4 4 ţţări membre ale UEări membre ale UE
11 tară  tară -- candidatcandidat membru membru îîn UEn UE
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7
sindicate

7
sindicatesindicate

••FS FS ““MetaliMetaliţţii”” -- BulgariaBulgaria

•• FSS FSS ММETAROM ETAROM ““;;

••FSLFSL-- МЕТАЛМЕТАЛ; ; 

••" SMETAL, " SMETAL, -- RomâniaRomânia

•• SIERSIER -- MacedoniaMacedonia

•• FederaciFederacióón de n de IndustriaIndustria de de 
CCCC..OOOO –– SpaniaSpania

•• FOFO" Metalux  " Metalux  -- FranFranţţaa

1 Organizaţie 
a patronilor
11 OrganizaOrganizaţţie ie 
a patronilora patronilor

•• Asociaţia bulgară al industriei 
metalurgice - ABIM -- BulgariaBulgaria

Partener 
social european

Partener Partener 
social europeansocial european



Echipă de executare a proiectuluiEchipă de executare a proiectului
14  14  persoanepersoane

Conducătorul proiectuluiConducătorul proiectuluiConducătorul proiectului

88
CoordinatoriCoordinatori

3
Experţi

33
ExperExperţţii

22
Colaboratori Colaboratori 

tehnicitehnici

1 
Contabil

1 1 
ContabilContabil



Echipă de executareEchipă de executare

Vasil YanacikovVasil YanacikovVasil Yanacikov

88
Ranata PetrovaRanata Petrova

Suba ArpadSuba Arpad
George George SoraSora

Politimi PaunovaPolitimi Paunova
Peco RisteskiPeco Risteski

Mircea Scintei Mircea Scintei 
Yolanda AriasYolanda Arias

Frederic HomezFrederic Homez

33
Diliana Yanacikova

Evgeni Yanev
Diana Petrova

22
Maria BancevaMaria Banceva
Stoyan ToStoyan Toşşevev

1 1 
Silvia DimitrovaSilvia Dimitrova



Precesul de restructurare trebuie să poată fi administrat.Participanţii nu ar trebui 
săfie acceptaţi ca  beneficiare sau păgubaţi ci să poată influienţa procesul cu măsuri 
strict reglamentate,adecuate şi inovative care este semn de conducere a procesului 
şi participare la multe nivele – de sector, naţional, european şi de mulţi participanţi –
sindicate, muncitorii şi reprezentanţii acestora, menigeri, organe naţionale.

Restructurare stă la baza multor şi diferite efecte care au influienţă asupra relaţiilor în 
muncă, condiţiilor de muncă, sănătăţii muncitorilor, creşterea profesională a 
muncitorilor şi salariaţilor şi ca total securitatea şi flexibilitatea pieţei muncii. 

La fiecare etapă - întâlniri, conferinţe, studieri, campanie de informare şi publicaţii 
proiectul va studia probleme şi efecte ca rezultat a restructurării pe  câteva principii 
fundamentale propuse de partenerii de proiect:
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1. 1. Principiul regionalPrincipiul regional, , Balcanii, Europa Balcanii, Europa sud estică sud estică şşi Europa occidentalăi Europa occidentală-- efecte ale  efecte ale 
restructurării provocate de situarestructurării provocate de situaţţia ia ţţărilorărilor, mentalitate na, mentalitate naţţionalăională, prezen, prezenţţă ă şşi numărul i numărul 
investitorilor străini investitorilor străini şşi companii multinai companii multinaţţionale, capacitate a pertenerilor sociali  de ionale, capacitate a pertenerilor sociali  de 
primire primire şşi conducere a schimbărilor la câteva niveluri i conducere a schimbărilor la câteva niveluri –– de sector de sector şşi nai naţţional.ional.
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2. 2. Indici economici Indici economici -- procesul de restructurare în ţări cu aşa zisa 
“economie de piaţă” – fostele ţări socialiste ( Bulgaria, RomaniaBulgaria, Romania)),,
şşi i îîn n ţţările economie de piaările economie de piaţţă ă ((France, SpainFrance, Spain))  are trăsăturile sale  are trăsăturile sale 
comune dar comune dar îîn acelan acelaţţi timp are i timp are şşi multe elemente diferite.i multe elemente diferite.
ÎÎn n ţţările din Europa de vest ările din Europa de vest şşi centrrală toate formele i centrrală toate formele şşi efectele din i efectele din 
restructurare sunt bine cunoscute.restructurare sunt bine cunoscute.
Deplasare, exportare / delocare, autsorDeplasare, exportare / delocare, autsorţţing, insolvabilitate / ing, insolvabilitate / 
îînchidere,  unire / recânchidere,  unire / recâşştigare, restrtigare, restructurare internăucturare internă, extinderea , extinderea 
businesului.businesului.
Partenerii sociali au deja Partenerii sociali au deja experienexperienţţă ă şşi mecanisme create, practici i mecanisme create, practici 
bune de  administrare a procesului de restructurare, iar bune de  administrare a procesului de restructurare, iar îîn plan n plan 
istoric istoric îînsănsăşşi ei au participat la luarea de măsuri adecvate i ei au participat la luarea de măsuri adecvate 
prevăzute de Legislaprevăzute de Legislaţţia  europeanăia  europeană care să influen care să influenţţeze prevantiv  eze prevantiv  
efectelor negative din procesul de restructurare efectelor negative din procesul de restructurare –– Directive de Directive de 
informare informare şşi cosultare a muncitorilor, Consilii muncitorei cosultare a muncitorilor, Consilii muncitoreşşti ti 
europene, Strategeuropene, Strategie europeană de angajareie europeană de angajare. . 
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ÎÎn n ţţările din Balcani ările din Balcani şşi Europa de sudi Europa de sud--est est sunt cunoscute sunt cunoscute şşi se aplică i se aplică îîn n 
practică numai unele forme de restructurarepractică numai unele forme de restructurare ca de exemplu  ca de exemplu : : 
restructurare unternărestructurare unternă, insolvibilitate / , insolvibilitate / îînchidere, dezvoltnchidere, dezvoltarea activităarea activităţţii, ii, 
autsorting  mai ales autsorting  mai ales îîn ultimii 10 ani. n ultimii 10 ani. 

Proiectul va da posibilitate ca prin conferinProiectul va da posibilitate ca prin conferinţţe, e, forume,forume,să fie să fie îîmpărtămpărtăşşite ite 
practicile bune practicile bune şşi inovai inovaţţii ii îîntre parteneri sociali ntre parteneri sociali îîn sectorul mtalic din 13 n sectorul mtalic din 13 
ţţări ări : Bulgaria, România,Macdonia, Fran: Bulgaria, România,Macdonia, Franţţa , Spania a , Spania parteneri direcparteneri direcţţi la i la 
proiect proiect şşi Italia, Belgia, Portugalia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Croai Italia, Belgia, Portugalia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Croaţţia  ia  şşi i 
Turcia care au declarat căsunt gata să participe cu experTurcia care au declarat căsunt gata să participe cu experţţi i îîn activitatea n activitatea 
proiectului.proiectului.
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Aceasta colaborare va contribui la efecte de lungă durată a Aceasta colaborare va contribui la efecte de lungă durată a 
proiectului pentru proiectului pentru participare adecvată participare adecvată şşi constructivă i constructivă îîn viitor a n viitor a 
partenerilor sociali din partenerilor sociali din îîntreaga Europă pentru buna conducere a ntreaga Europă pentru buna conducere a 
proceselor de restructurareproceselor de restructurare şşi crearea de moduri de realizare a unei i crearea de moduri de realizare a unei 
economii capabilă economii capabilă şşi concurentă i concurentă şşi crearea de noi locuri de muncă i crearea de noi locuri de muncă 
mai bune.mai bune.
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3.Participare în Uniunea Europeană

În cadrul proiectului se va efectua cercetare  asupra problemei cum 
politica comună europeană influienţează formarea politicilor 
naţionale de lungă duratăîn statele membre, la crearea de locuri de 
muncă sigură, cultură la prevenţia accidentelor de muncă, 
bunăstarea muncitorilor, relaţii creative între firme şi sectoare 
concurente.

În centrul atenţiei vor fi sectoarele cu risc sporit şi în deosebi 
sectoarele în care au fost efectuate restructurări semnificative în 

ultimii ani, ca de exemplu industria metalelor, construcţia de nave, 
construcţia de automobile, construcţii, industria chimică.
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4. Dezvoltarea pieţei  de muncă li a bunăstării muncitorilor în sectorul metalic şi  a sectoarelor 
legate de acesta.

După ultimete extinderi ale Uniunii europene ţările aderate au fost  numai foste  ţări socialiste cu 
economie planificată. Aceasta a pus mari provocări în faţa restructurări – pe de o parte pentru 
transpunerea  modelului social european  al relaţiior de muncă şi adoptarea cerinţelor noi a 
economiei unite care se globalizează

pe de altă parte – a fost necesar să se accenteze  nu numaia supra indicilor economici ai sectorului
sau a firmelor, ci şi asupra efectelor indiviuale  ale restructurării asupra forţeide muncă care pe 
plan de lungă durată au efect asupra crearea unei economii concurentă.

Prima provocare în procesul restruturării este realizarea procesului de consultare referitor la 
restructurare şi rezultatelor din aceasta. 

Argumentele se bazează şi pe motive sociale.
Prin atragerea muncitorilor şi salariaţilor în etapele timpurii ale restructurării şi luarea de măsuri 

prevantive de realizare înţelegerii şi acceptării schimbărilor prin avertizare timpurie, muncitorii să 
aibă posibilitate să se pregătească pentru schimbarea locului de muncă.
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În ultimii ani restructurarea este caracteristică permanentă a 
economiei şi de obicei apare în toate ţările din UE ca parte din 
procesul de globalizare şi urmare din criza economică şi 
financiară.

Sarcină a pertenerilor de proiect este de a face analiză 
comparativă şi de a crea “Cartă rutieră” pentru :

- felul prin care procesul de restructurare a intreprinderilor în 
industria  metalelor a început;
- cum se dezvoltă înprezenta situaţie economică;
- ce influienţă are asupra pieţei muncii în situaţia schimbărilor 
mondiale şi a provocărilor  faţă de Economia europeană;
-  măsuri legislative naşionale în legătură cu restructurarea 
şiefectele procesului asupra  muncitorilor;
- care este perspectiva faţă de procesul restructurării ca 
instrument de crearea unei economii concurente în statele –
membre.

18
27 ianuarie 2011, Sofia, Hotel Central  FORUM27 ianuarie 2011, Sofia, Hotel Central  FORUM

Conferinţe, cercetări, îndrumător



În România
accent asupra proceselor de restructurare în 

industria metalelor în ţările – membre noi ale UE

Participanţi - 40
sindicalisindicalişşti din : România, Bugaria , Polonia, Ungaria ti din : România, Bugaria , Polonia, Ungaria 
şşi Slovenia.i Slovenia.

- la nivel naţional : reprezentanţi ai muncitorilor şu 
salariaşilor, menigeri,experţi şi reprezentanţi ai 
ministerelor cointeresate.
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Conferinţe



În Macedonia
accent asupra proceselor de restructurare în industria 

metalelor în ţările –candidat pentru aderarea la  UE

Participanţi - 40
sindicalisindicalişşti din : Macedonia, Bulgaria, Turcia,Croati din : Macedonia, Bulgaria, Turcia,Croaţţia.ia.
- la nivel naţional : reprezentanţi ai muncitorilor şu 

salariaşilor, menigeri,experţi şi reprezentanţi ai 
ministerelor cointeresate.
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Conferinţe



În Franţa
accent asupra proceselor de restructurare în 

industria metalelor în ţările din Europa centrală şi 
vestică membri “vechi” ai UE

Participanţi - 40
sindicalisindicalişşti din : Franti din : Franţţa,Bulgaria, Spania, Itali, a,Bulgaria, Spania, Itali, 

Portugalia,Belgia.Portugalia,Belgia.
- la nivel naţional : reprezentanţi ai muncitorilor şu 

salariaşilor, menigeri,experţi şi reprezentanţi ai 
ministerelor cointeresate.
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ÎÎn Bulgarian Bulgaria
Forum de încheiere

Participanţi - 50
sindicalisindicalişşti din : Bulgaria, Franti din : Bulgaria, Franţţa,Spania, România, a,Spania, România, 

MacedoniaMacedonia
- Raprezentanţi ai Comisiei Europene, Federaţiei 

europene a lucrătorilor din metalurgie.
- la nivel naţional : reprezentanţi ai muncitorilor şu 
salariaşilor, menigeri,experţi şi reprezentanţi ai 
ministerelor cointeresate.
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Spania, Madrid
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x11.11. Pregătire  Pregătire şşi  i  ţţinerea  Conferininerea  Conferinţţei de ei de îîncheierencheiere

xx10 . 10 . Pregătire Pregătire şşi tipărire de i tipărire de îîndrumarndrumar

xxxx9. 9. Sintezarea rezultatelor, informaSintezarea rezultatelor, informaţţiilor de la  iilor de la  îîntâlniri, chestionaruluintâlniri, chestionarului

xx7.7. Pregătire  Pregătire şşi  i  ţţinerea Conferininerea Conferinţţei 3ei 3

xx6.6. Pregătire  Pregătire şşi  i  ţţinerea Conferininerea Conferinţţei 2ei 2

xx5. 5. Pregătire Pregătire şşi  i  ţţinerea Conferininerea Conferinţţei 1ei 1

xxxx4. 4. Pregătire Pregătire şşi răspândire chestionar i răspândire chestionar / cercetare/ cercetare

xx3. 3. Pregătire Pregătire şşi tipărire de broi tipărire de broşşură cu informaură cu informaţţiiii

xx2. 2. Masa rotundăMasa rotundă

xxxxxXXXXXXX1.1. Conducere  organizatorică Conducere  organizatorică, t, tehnică ehnică şşi financiară a proiectuluii financiară a proiectului
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