
„„Alegerea strategică a sindicatelor, salariaţilor şi Alegerea strategică a sindicatelor, salariaţilor şi 
managementului în legătură cu implementareamanagementului în legătură cu implementareamanagementului în legătură cu implementarea managementului în legătură cu implementarea 

Directivei Directivei (14/2002) (14/2002) privind informarea şi privind informarea şi 
consultarea în industria metalelorconsultarea în industria metalelor””
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OBIECTIVELEOBIECTIVELE

- Alegerea strategică a sindicatelor, angajaţilor şi managementului din 
i d t i t l l di B l i i R â i î d ă ii diţiilindustria metalelor din Bulgaria şi România, în vederea creării condiţiilor 
necesare aplicării efective a procesului de informare şi consultare;

Principalele caracteristici şi activităţile practice care pot garanta aplicarea- Principalele caracteristici şi activităţile practice care pot garanta aplicarea 
eficientă şi efectul real al Directivei privind informarea şi consultarea la nivel 
naţional şi de sector;

- Efectul procesului de informare şi consultare asupra mediului social, 
relaţiilor în cadrul firmei şi asupra participării angajaţilor la luarea deciziilor 
legate de dezvoltarea economică a firmeilegate de dezvoltarea economică a firmei.
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Structura proiectuluiStructura proiectului
Prima reuniune Prima reuniune –– ianuarie ianuarie 20132013, la Sofia, Bulgaria, la Sofia, Bulgaria. 
R i t l bl l t h i t hi b d id i i tReuniune pentru rezolvarea problemelor tehnice, pentru schimb de idei şi prezentarea 
angajamentelor partenerilor (organizaţiilor) proiectului, în procesul realizării acestuia.
Studii Studii -- februariefebruarie –– maimai 2013  2013  -- BulgariaBulgaria ,,RomâniaRomânia
Efectuarea unui studiu în baza unui chestionar vizite de constatare a situaţieiEfectuarea unui studiu în baza unui chestionar, vizite de constatare a situaţiei, 
interviuri cu reprezentanţii legitimi care se ocupă cu activitatea informării şi consultării, 
cu sindicatele şi managementul din 6 firme din industria metalelor.
Conferinţe naţionale: maiConferinţe naţionale: mai--iulieiulie 20132013 –– la Sofia Bulgaria şi Bucureşti Româniala Sofia Bulgaria şi Bucureşti RomâniaConferinţe naţionale: maiConferinţe naţionale: mai--iulie iulie 2013  2013  –– la Sofia, Bulgaria şi Bucureşti, Româniala Sofia, Bulgaria şi Bucureşti, România
La această etapă de la realizarea proiectului accentul va fi pus pe dezbaterea alegerii 
strategice privind aplicarea unui model naţional specific de informare şi consultare, 
cronologiei participării precum şi pe angajamentele asumate în acest proces de cătrecronologiei participării, precum şi pe angajamentele asumate în acest proces de către 
sindicatele, managementul şi angajaţii întreprinderii.
Conferinţa de încheiere Conferinţa de încheiere -- noiembrienoiembrie 2013, 2013, la Sofia, Bulgariala Sofia, Bulgaria
Prezentarea bunelor practici.  Procesul de informare şi consultare – ca un factor p ş

cheie al bunelor relaţii de muncă şi eficientizării productivităţii forţei de muncă din 
industria metalelor. 
Informaţia şi relaţiile cu publicul Informaţia şi relaţiile cu publicul –– ianuarie ianuarie –– decembrie decembrie 20132013ţ ş ţ pţ ş ţ p
Elaborarea materialului pentru publicaţii tipărite sau pe internet, pentru prezentaţii, 
rapoarte tehnice;  Broşuri de informaţii; Buletine.
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Structura managementului proiectuluiStructura managementului proiectuluiStructura managementului proiectului Structura managementului proiectului 

ÎÎÎÎÎntregul management tehnic şi organizaţional al proiectului Întregul management tehnic şi organizaţional al proiectului 
va fi realizat de către va fi realizat de către Federaţia Sindicală din Industria MetalelorFederaţia Sindicală din Industria Metalelor

Întregul management tehnic şi organizaţional al proiectului Întregul management tehnic şi organizaţional al proiectului 
va fi realizat de către va fi realizat de către Federaţia Sindicală din Industria MetalelorFederaţia Sindicală din Industria Metalelor

Activităţile vor fi realizate cu participarea a 5 organizaţii ale partenerilor sociali 
din industria metalelor a Bulgariei şi României, în perioada 18.12.2012.18.12.2012.--
30.11.201330.11.2013

Raportul va fi elaborat de către Direcţia Generală pentru Ocuparea Raportul va fi elaborat de către Direcţia Generală pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, Activităţi Sociale şi Incluziune Socială  de pe Forţei de Muncă, Activităţi Sociale şi Incluziune Socială  de pe 

4
sindicatsindicat

4
sindicatsindicat

11Organizaţia patronalăOrganizaţia patronală11Organizaţia patronalăOrganizaţia patronală

lângă Comisia Europeanălângă Comisia Europeană
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Planul pentruPlanul pentru realizarea proiectuluirealizarea proiectului
ActivităţileActivităţile 20132013 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

1.1.Managementul organizaţional, tehnic Managementul organizaţional, tehnic 
şi financiar al proiectuluişi financiar al proiectului

X X X X X X X x x x x x

2. 2. Prima reuniune de iniţiere, Prima reuniune de iniţiere, 
elaborarea şi tipărirea broşuriielaborarea şi tipărirea broşurii

x x

3.3.Elaborarea şi diseminarea Elaborarea şi diseminarea 
chestionaruluichestionarului

x x

4.4.Iniţierea şi efectuarea vizitelor de Iniţierea şi efectuarea vizitelor de x x x
lucru la 6 întreprinderilucru la 6 întreprinderi

x x x

5. 5. Organizarea Conferinţei din Organizarea Conferinţei din 
RomâniaRomânia

x
RomâniaRomânia

66. . Sintetizarea rezultatelor şi Sintetizarea rezultatelor şi 
informaţiei colectate în urma informaţiei colectate în urma 
reuniunilor şi răspunsurilorreuniunilor şi răspunsurilor

x x
reuniunilor şi răspunsurilor reuniunilor şi răspunsurilor 
chestionarului.chestionarului.

77 . . Elaborarea şi tipărirea Buletinului. Elaborarea şi tipărirea Buletinului. x x
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88..Organizarea şi desfăşurarea Organizarea şi desfăşurarea 

Conferinţei de încheiere a Conferinţei de încheiere a 
proiectului. proiectului. 

x



GRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂ

• Sindicalişti care se ocupă cu probleme legate de dialogul social, de negocierea ş p p g g , g
colectivă, de procesul informării şi consultării angajaţilor

• Membrii Grupurilor de informare şi consultare la nivelul întreprinderilor

• Angajatori, directori ai departamentelor de resurse umane

• Funcţionari publici şi experţi care se ocupă cu probleme legate de dialogul social 

• Lideri sindicali angajaţi cu promovarea negocierilor la nivel de întreprindere 
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Relevanţa europeană a proiectului Relevanţa europeană a proiectului 
În primul rând, toate activităţile proiectului vor fi realizate prin participarea activă a patru sindicate 
din Bulgaria şi România şi a unei organizaţii patronale din branşa metalurgiei. Toţi partenerii 
proiectului au declarat că vor să lucreze împreună pentru realizarea reuşită a proiectului.

Pe locul doi Directiva 14/2002 are o importanţă supranaţională Tema dominantă a proiectului vaPe locul doi, Directiva 14/2002 are o importanţă supranaţională. Tema dominantă a proiectului va 
fi modul în care se realizează informarea şi consultarea salariaţilor în fiecare ţară parteneră.

Pe locul trei, din cauza globalizării economiei internaţionale, delocalizării întreprinderilor şi 
creşterii migraţiunii forţei de muncă din ultimii ani, avem motivaţia să încercăm să dezvoltăm 
parteneriatul şi împărtăşirea bunelor practici ale partenerilor sociali şi reprezentanţilor salariaţilor 
din ţările vecine membre ale UE.
Acest proiect va fi o bună oportunitate pentru cercetarea în profunzime a cadrului juridic legat deAcest proiect va fi o bună oportunitate pentru cercetarea în profunzime a cadrului juridic legat de 
informarea şi consultarea din cele două ţări noi membre ale UE.

Pe locul patru, crearea şi dezvoltarea unei structuri constante de reprezentare a salariaţilor la p ş p ţ
nivel european, este un element important pentru implementarea Modelului european al muncii 
decente şi relaţiilor de muncă oneste în toate ţările membre UE.
La diferitele etape ale proiectului, va fi dat un răspuns adecvat privind modul în care Directiva 
14/2002 difi ă d l l i l ţiil ţi l di d i l ii di ţă il b l14/2002 modifică cadrul legislaţiilor naţionale din domeniul muncii din ţările membre la care 
reprezentarea salariaţilor la nivelul firmelor se realizează numai prin intermediul sindicatelor. 
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Efectul aşteptatEfectul aşteptatEfectul aşteptatEfectul aşteptat

Aşteptările partenerilor sociali: că datorita proiectului vor fi Aşteptările partenerilor sociali: că datorita proiectului vor fi 
t di t l i di i t i il ă i l t dt di t l i di i t i il ă i l t dstudiate unele piedici concrete, precum şi noile provocări legate de studiate unele piedici concrete, precum şi noile provocări legate de 

implementarea reală a Directivei implementarea reală a Directivei 14/2002  14/2002  în cele două ţări vecine în cele două ţări vecine ––
Bulgaria şi România.Bulgaria şi România.

Partenerii proiectului aşteaptă de asemenea că rezultatele Partenerii proiectului aşteaptă de asemenea că rezultatele 
obţinute în urma realizării acestuia vor atrage atenţia salariaţilor obţinute în urma realizării acestuia vor atrage atenţia salariaţilor ţ g ţ ţţ g ţ ţ
asupra faptului că trebuie să se angajeze mai activ cu aplicarea asupra faptului că trebuie să se angajeze mai activ cu aplicarea 
Directivei, ceea ce practic face parte din drepturile lor legitime din Directivei, ceea ce practic face parte din drepturile lor legitime din 
domeniul munciidomeniul munciidomeniul muncii.domeniul muncii.

Dar în primul rând partenerii proiectului au speranţa căDar în primul rând partenerii proiectului au speranţa căDar în primul rând, partenerii proiectului au speranţa că Dar în primul rând, partenerii proiectului au speranţa că 
autorităţile de stat şi angajatorii din industria metalelor, datorita autorităţile de stat şi angajatorii din industria metalelor, datorita 
participării în acest proiect, vor contribui la îmbunătăţirea participării în acest proiect, vor contribui la îmbunătăţirea 

di l i d li Di ti idi l i d li Di ti i 14/200214/2002
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mediului de aplicare a Directivei  mediului de aplicare a Directivei  14/200214/2002..



VĂ URĂM REALIZAREA CU SUCCES A PROIECTULUIVĂ URĂM REALIZAREA CU SUCCES A PROIECTULUI

Federaţia Sindicală “Metaliţi”, 
Ad S fi 1000 i ţ M k d i ” 1 t 16Adresa: Sofia 1000, piaţa „Makedonia” 1, et. 16, 
Tel: +359 2 988 48 21,,Fax: +359 2 988 27 10,
E-mail: metalicy@netbg comE-mail: metalicy@netbg.com, 
Website: www.metalicy-bg.com
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