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Industria metalurgică din Bulgaria

Domeniul activităților industriale:
Metalurgia feroasă – producția de oțel și fabricarea produselor din oțel
(Codul 24.1, 24.2 și 24.3 din CAEN - Codul Activităților Economice 

Naționale)

Metalurgia neferoasă – producție de cupru, zinc, plumb, laminate și produse 
(Codul 24.4 din НКИД)    din metale neferoase, metale nobile și

produse chimice

Turnarea metalelor – producție de piese turnate din fontă și oțel, din metale
(Codul 24.5 din CAEN)   neferoase și aliaje



REZULTATELE SECTORULUI PE ANUL 2011:

А. Metalurgia feroasă – în anul 2011 , creștere față de anul 2010 cu:
• Oțel lichid – 880 mii de tone ( 116 % ) 
• Produse laminate – 1 005 mii de tone ( 112 % ), inclusiv

- profile plate - 290 mii de tone (102 % )     
- profile lungi - 815 mii de tone ( 133% )

• Produse - 91 mii de tone ( 137 % )
B. Metalurgia neferoasă – în anul 2011, față de anul 2010:

• Cupru electrolitic – 223 mii de tone ( 116 %)
• Plumb - blocuri – 76 mii de tone ( 92 % )
• Zinc - blocuri – 96 mii de tone ( 105 %) 
• Laminate din cupru și aliaje – 64 mii de tone ( 150 %)
• Laminate din aluminiu – 83 mii de tone ( 106 % )
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Indicatorii
2008        2009          2010

1. Numărul total al întreprinderilor - 222            209         193
inclusiv în: metalurgia feroasă 57              47           48

 metalurgia neferoasă 38             40            41
turnarea metalelor 127     114          104

2. Efectivul total al personalului 21 913         16 214       13 177
     metalurgia feroasă 10 195            6 694        3 680

 metalurgia neferoasă 5 429            5 189        5 161
turnarea metalelor 6 287            4 331        4 336

3. Ponderea angajaților din industrie, %     2,6                2,1             1,8
4. Ponderea din producția industrială %     11,0             10,4            11,3
5. Ponderea din exporturile totale, %                 20               16                18
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Dialogul social – formele de parteneriat realizate drept un instrument 
al echilibrării intereselor angajatorilor și angajaților

Formele permanente / periodice ale dialogului social
Se bazează pe legislația europeană și națională existentă
- Organizarea negocierilor pentru încheierea contractului colectiv de muncă la 

nivel de ramură
- Participarea comună la consiliile tripartite la nivel de ramură în ce privește 

condițiile de muncă și cooperarea socială, pe lângă Ministerul Economiei, 
Energiei și Turismului

- Desfășurarea unor activități comune – în ce privește condițiile de muncă, 
mediul de lucru sigur și sănătos, raportarea rezultatelor verificărilor 
efectuate de organele de stat autorizate etc.

- Activitatea comună în cadrul Comitetelor și Grupurilor privind condițiile de 
muncă

- Participare la proiecte comune pentru îmbunătățirea capacității partenerilor 
sociali în procesul de negociere



Forme noi, netradiționale ale parteneriatului social

- Discuții cu privire la situația în care se află sectorul respectiv și indicatorii de 
producție,
- Familiarizarea cu problemele generale ale sectorului și ale unor companii din 
acesta,  cu efecte negative asupra producției,
- Organizarea de evenimente comune, pregătirea de opinii, avize și contestații 
care să fie înaintate instituțiilor pentru a sprijini și a proteja sectorul, respectiv 
pentru a păstra locurile de muncă,
- Elaborarea unor opinii comune referitoare la modificări aduse cadrului legal
- Înființarea unor structuri comune care să abordeze problemele calificării 
forței de muncă și evaluarea competențelor și pregătirea acesteia (Consilii 
sectoriale consultative)
- Organizarea și participarea comună la sărbători profesionale la nivel național 
și la nivel de întreprindere
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De ce există necesitatea dialogului social și 
parteneriatului în lumea economică globală de 

astăzi ?

Pentru a ne dezvolta și nu numai a supraviețui!
Pentru a fi competitivi pe piața europeană și mondială –
piața bunurilor și serviciilor, pentru a atrage investiții 
externe de capital pe piața muncii!
Pentru a proteja industria din Europa și din Balcani și a nu 
permite să fie mutată în terțe țări și în zone îndepărtate!
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