
Parteneriate BIpartite ale actorilor sociali pentru 

informare, negociere şi cooperare în strategiile 

sectoriale, pentru consolidarea managementul 

formarii profesionale COntinue, promovarea de 

noi competenţe şi dezvoltarea forţei de muncă 

în IMM-urile din industrie

Iniţiativa europeana a 

partenerilor sociali pentru 

formarea continua la nivel de 

companii, în cooperare cu

1 sindicate

1 asociații patronale

1 întreprinderi

din industria lemnului/mobilei 

și metalului.

Cooperare si evenimentele proiectului

Partenerii din proiect îşi organizează cooperarea pe trei 

niveluri: 

1 Informare, consultare și schimburi intre sindicate și angajatorii 

 (Grupul European de Proiect)

1  Cooperarea partenerilor sociali privind formarea profesio-

 nala, în cadrul dialogului social (Comitetele Sectoriale privind 

 competenţele)

1 Strânsă cooperare între reprezentanţii lucrătorilor și angajato-

 rilor în companii - activităţi de baza privind formarea profesio-

 nala (experţi califi caţi) 

Evenimentele proiectului

Sub coordonarea Grupului European al Proiectului BICO, vor fi  

organizate doua ateliere tematice ale partenerilor sociali la nivel 

naţional, un seminar de formare pentru reprezentanţii din compa-

nii si o conferinţa fi nala europeana, pentru toţi partenerii. 

Atelier de lucru nr. 1 (11.03.2013 – 13.03.2013)

Subiecte: schimb de informaţii și o scurtă analiză, cu privire la 

nevoile și cerinţele sectoriale de formare continuă, activităţile în 

cadrul dialogului social si pregătirea seminarului transnational de 

instruire transnatională pentru reprezentanţii din companii 

Seminar de formare (22.04.2013 – 26.04.2013)

Subiect: Califi carea lucrătorilor și angajatorilor în dezvoltarea, 

implementarea și evaluarea unui sistem de management al formarii 

continue in companii

Atelier de lucru nr. 2 (09.09.2013 – 11.09.2013)

Subiecte: rezultate parţiale referitoare la reţeaua transnatională, 

activităţile din sectoare și experienţele practice din companii, privind 

informarea și dezbaterea cu privire la standardele de califi care - Acor-

duri de formare

Conferinţa europeana (18.11.2013 – 20.11.2013)

Subiecte: Evaluarea proiectului, prezentarea celor mai bune 

practici în managementul formarii continue la nivel sectorial și 

in companii, discuţii privind acordurile-cadru pentru califi carea 

lucrătorilor si a altor activităţi de cooperare în cadrul dialogului 

social. 

Contacte si informatii

Toate activităţile sunt puse în aplicare în subretele naţionale 

(sectoare și companii), într-un cadru european.

Vă rugăm să contactaţi echipa manageriala a proiectului BICO 

pentru mai multe informaţii detaliate 

Coordonatorul proiectului

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS)

Gisbert Brenneke

Tel +49(0)521-557772 23, fax +49(0)521-68162

e-mail gb@aulbi.de

Coordonatori naţionali

Bulgaria

WETCO (CITUB si KNSB)

Svetla Toneva

tel +359 2 40 10 460 (birou), +359 884 11 78 27 (mobil)           

e-mail stoneva@citub.net

Italia

Contact: FILCA-CISL (Regiunea Toscana)

Massimo Bani 

e-mail massimo.bani@cisl.it 

Lituania

Confederatia Sindicala Lituaniana (LPSK)

Danutė Šlionskienė

tel +370 5249 6931 (birou)

e-mail danute.slionskiene@lpsk.lt

România

Federaţia Sindicatelor din Construcţii de Maşini (FSCM)

Teodora Gheorghevici

tel +40 7272 7 1702 (mobil)

e-mail tedi1_28@yahoo.com

Pentru informaţii detaliate, accesaţi:

http://www.bico-project.eu

Cu sprijinul fi nanciar al 

Comisiei Europene

Decembrie 2012 – Decembrie 2013



Prezentarea proiectului

BICO sprijină dialogul social în industria lemnului / mobilei și 

metalului, îmbunătăţeşte cooperarea in formarea continuă și 

promovează crearea de instrumente și resurse în cadrul sectoare-

lor și al întreprinderilor.

BICO se concentrează pe dezvoltarea, testarea și punerea în apli-

care a unei strategii durabile pentru formarea continua la locul de 

muncă și în companii.

Îmbunătăţirea abilităţilor profesionale, cunoştinţelor și 

competenţelor forţei de muncă vor:

1 crea locuri sigure de producţie și locuri de muncă pentru viitor

1 ajuta companiile să se adapteze pentru califi care, condiţii de

 muncă, ocuparea forţei de muncă și recrutare

1 sprijini lucrătorii pentru actualizarea califi cărilor, ca o condiţie 

 prealabilă pentru ocuparea forţei de muncă și asigurarea 

 standardelor sociale.

Federaţii sindicale

1 Federaţia Organizaţiilor Sindicale din Industriile Silviculturii și 

 Lemnului (FSOGSDP), BG

1 Sindicatul „Metalicy“, BG

1 Federaţia Italiana a Lucrătorilor din Construcţii si Conexe 

 (FILCA-CISL), IT

1 Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor Pădurari si in Lemn din Lituania 

 (LMPF), LT

1 Uniunea Sindicatelor Lucrătorilor din Metal din Lituania 

 (LMPSS), LT

1 Confederaţia Sindicala Lituaniana (LPSK), LT

1 Federaţia Sindicatelor din Construcţii de Maşini (FSCM), RO

Obiectivele proiectului

Prin activităţile de cooperare continua ale partenerilor, proiectul 

BICO are drept scopuri:

1 îmbunătăţirea drepturilor lucrătorilor, organizarea informării și 

 participării și sprijinirea organismelor de codeterminare

1 intensifi carea cooperării practice în cadrul dialogului social, 

 pentru a consolida activităţile de formare continuă la nivel de 

 companie și sectoare 

1 adaptarea formarii continue la nevoile companiilor, prin 

 corelarea imediata a cererii cu competentele lucrătorilor imediată 

 pentru lucrătorii competente

1 îmbunătăţirea informaţiilor pentru lucrători și participarea la 

 formare continuă

1 califi carea reprezentanţilor lucrătorilor și angajatorilor din 

 întreprinderilor, în calitate de experţi locali pentru activităţi de 

 formare

1 elaborarea acordurilor de formare, pentru a construi structuri de 

 sprijin în cadrul companiilor

1 consolidarea formarii continue pentru lucrătorii cu califi care 

 redusa si necalifi caţi, a locurilor de muncă și a ocupării forţei de 

 muncă, în condiţii de siguranţa.

Asociaţii patronale

1 Camera de Industrie pentru Lemn si Mobila din Bulgaria 

 (BCWFI), BG

1 Asociaţia Bulgara a Industriei Metalurgice (BAMI), BG 

1 Asociaţia Lituaniana Mediena (LMPIA), LT

1 Asociaţia Industriilor Constructoare de Maşini din Lituania 

 (LINPRA), LT

1 Federaţia Patronala din Industria Construcţiilor de Maşini  

 (PICM), RO

Partener european susţinător

1 Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Construcţii și Industria 

 Lemnului(EFBWW), BE (Bruxelles)

Oportunități pentru sindicate și patronate 

BICO îmbunătăţeşte poziţia lucrătorilor și întreprinderilor 

prin consolidarea formarii profesionale continue, la nivel de 

sectoare si companii.

Valoarea adăugată pentru ambele părţi:

Pentru angajaţii

Creaţi-vă o poziţie puternică pe piaţă muncii! În calitate 

de angajat, veţi profi ta de formarea profesionala continuă și 

sistematică în cadrul companiei. Avantajul dumneavoastră: 

noi competenţe și cunoştinţe actualizate, pentru un loc de 

munca mai bun și mai bine plătit.

Pentru angajatori

Creaţi-vă o poziţie mai puternică în competiţia naţională 

și internaţională! Ca angajator, veţi avea noi oportunităţi 

cu o organizaţie modernă orientata spre formarea continua, 

cu muncitori califi caţi și prin dezvoltarea forţei de muncă 

în mod sistematic, ceea ce vă va ajuta să va plasaţi înaintea 

concurenţilor dumneavoastră. 

Parteneriat european
Formarea continua in companii necesită o cooperare continuă din partea angajaţilor și angajatorilor!

Parteneriatul european constă dintr-un consorţiu de 7 federaţii sindicale și 5 asociaţii patronale din lemn / mobila si din metal / industria construc-

toare de maşini, din Bulgaria, Italia, Lituania și România. La nivel naţional, partenerii sociali cooperează cu un total de 13 companii. Toate activităţile 

proiectului sunt realizate în comun. 

Federaţii sindicale Asociaţii patronale


