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   Industria metalului reprezintă un sector cu risc ridicat, care 
conform ultimelor date statistice, devine tot mai puțin popular în 
rândul tinerilor. Sectorul suferă de un deficit serios de cadre tinere și 
calificate. Totodată, din cauza situației economice și a modificărilor 
structurale în ocuparea forței de muncă, o mare parte din resursele 
umane calificate, care apropie vârsta de pensionare sunt primii 
concediați. Astfel sectorul în parte, dar și Societatea, Țara ca atare, 
confruntă simultan două provocări mari: cum a face industria 
metalului ”mai atrăgătoare” și mai populară în rândul tinerilor, pentru 
a garanta dezvoltarea ei durabilă și păstrarea ei, ca o sursă principală 
care contribuie la formarea unui PIB pozitiv;  cum a avea grijă de 
persoanele care și-au petrecut viața întreagă de muncă în calitate de 
lucrători în industria de metal, și doar în câteva ani înaintea 
posibilității de pensionare sunt concediați, din cauza conjuncturii 
economice.   

   Acest proiect este menit a sprijini politicile naționale și regionale ale 
Bulgariei și României pentru rezolvarea acestor probleme, fiind 
dezvoltată o strategie pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile și 
promovarea dezvoltării economiei sociale în ambele țări, prin schimb 
de experiență, practici buni și know-how. Având în vedere faptul că 
anul 2012 este declarat anul European de îmbătrânire activă, 
proiectul va aduce contribuție Inițiativei Europene de incluziune 
socială a acestui grup vulnerabil, sprijinind direct adaptarea forței de 
muncă în proces de îmbătrânire din sectorul metalului din Bulgaria și 
România la condițiile economice noi de piață. Realizarea activităților 
de proiect va ajuta politicile ambelor țări din domeniul ocupării forței 
de muncă și politicii sociale, prin  propuneri concrete pentru inițierea 
unor măsuri active de sprijin și recalificare a persoanelor în vârstă, 
care încă sunt în vârstă de activă de muncă, precum și pentru 
atragerea unor cadre tinere în industriile ambelor țări. Rezultatul 
proiectului va contribui la eforturile Bulgariei și României pentru 
atingerea Modelului și valorilor sociale Europene, și pentru aderarea 
lor la familia țărilor Europene cu orientare socială. 

PROIECTUL   •  A se dezvolta o rețea de cooperare între reprezentanții grupurilor 
- țintă din ambele țări, în vederea executării unor politici sociale 
comune pentru sprijinirea incluziunii sociale a reprezentanților 
grupurilor vulnerabile, care lucrează în industria metalului;  

  •  A se elabora know-how al proiectului – un raport analitic rezultat 
din cercetările efectuate și o strategie comună pentru dezvoltarea 
politicii sociale în domeniul metalului;   

  •  A se populariza proiectul și rezultatele sale în rândul unui cerc 
larg de persoane interesate. 

  •  
publicări în presa scrisă națională; conferințe de presă (2); tabel 
informațional; Internet site. 

Întâlnire de lucru pentru schimb de experiență și de practici buni –   • 
România

Cercetare și analiză a limitărilor existente și a posibilităților  • 
potențiale pentru dezvoltarea politicii sociale în domeniul industriei 
metalului  

Organizarea unui forum de discuții – Bulgaria    • 

Elaborarea unei strategii comune pentru dezvoltarea politicii  • 
sociale în domeniul industriei metalului 

Conferință de încheiere – Bulgaria   •  

Activități de informare și popularizare – broșură informațională; 

 •  
social, responsabilității și schimbului de cunoștințe, experiență și 
know-how pentru dezvoltarea politicii sociale din Bulgaria și 
România. 

  •  Proiectul va contribui la creșterea capacității grupurilor-țintă și 
va sprijini inițiativa lor viitoare legată de  realizarea unor activități 
sociale comune și, dezvoltarea și aplicarea unor măsuri comune 
pentru dezvoltarea economiei sociale.    

 • Rezultatul inovativ din realizarea activităților de proiect va fi 
elaborarea unei rețele de cooperare între grupurile-țintă,  schimb de 
experiență, know-how și crearea unui set de măsuri active legate de 
soluționarea problemelor sociale din sectorul metalului în Bulgaria și 
România.     

  • Proiectul va contribui la modificarea politicii sociale, strategiilor, 
măsurilor și proceselor, legate de dezvoltarea economiei sociale în 
ambele țări.    

  • În urma activităților desfășurate, în cadrul proiectului se va forma 
un model inovativ de cooperare între partenerii sociali, care va fi 
dezvoltat și supraconstruit și după terminarea proiectului prin 
difuzarea know-how-ului dezvoltat și prin executarea strategiei și a 
planului de cooperare comună dezvoltate.      

Realizarea proiectului va contribui la amplificarea dialogului 

 

SCOPURI

  Scopul general al proiectului este consolidarea economiei sociale 
prin schimb de know-how și practici buni și prin dezvoltarea unui set 
de măsuri pentru cooperarea activă între grupurile - țintă din 
Bulgaria și România în domeniul dezvoltării politicii sociale din 
industria metalului.  
   
   Grupurile - țintă sunt reprezentanții partenerilor social-economice, 
organizații neguvernamentale și reprezentanți ai organizațiilor 
profesionale și din diferite sectoare din ambele țări.

Scopuri specifice:  

 • Schimb de experiență, know-how și practici buni între 
reprezentanții grupului-țintă din Bulgaria și România, în legătură cu 
formele de participare a reprezentanților grupului-țintă la nivel 
național în dezvoltarea  instrumentelor și măsurilor, legate de 
participarea mai activă la politica de dezvoltare a economiei sociale; 
 
 • A fi identificate toate piedicile și posibilitățile potențiale pentru 
dezvoltarea economiei sociale și pentru îmbunătățirea incluziunii 
sociale a grupurilor vulnerabile din rândul lucrătorilor în industria 
metalului  din ambele țări; 

  • A se dezvolta mecanisme pentru includerea structurilor naționale, 
regionale și locale la dezvoltarea economiei sociale;  

STRUCTURĂ

REZULTATE AȘTEPTATE 
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Această broșură informațională este elaborată cu sprijinul financiar
al Programului operativ „Dezvoltarea resurselor umane”, cofinanțat
de Uniunea Europeană prin Fondul European Social.  Întreagă
responsabi l i tate pentru con ț inutul  broșur i i  rev ine FEDERAȚIEI
SINDUCALE A ”LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIA METAL” și în nici
un fel de circumstanțe nu se poate considera că acest document
reflectă opinia oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului muncii
și politicii sociale.
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