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Linie bugetară 
Acțiuni de informare și formare pentru organizațiile lucrătorilor 
 
Obiectivele acestui apel includ măsuri și inițiative de consolidare a capacității organizațiilor 
lucrătorilor de a se adresa, la nivelul UE / transnațional, schimbărilor in ocuparea forței 
de muncă, provocărilor in dialogul de munca si social. 
 

Aceste măsuri și inițiative se pot referi la următoarele aspecte:  

modernizarea pieței forței de muncă, calitatea muncii, anticiparea, 
pregătirea și gestionarea schimbărilor și restructurărilor, ecologizarea 
economiei, flexicuritatea, abilitățile, mobilitatea și migrația, ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor, sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
concilierea vieții profesionale cu viața de familie, egalitatea de gen, acțiuni 
în domeniul anti-discriminării, îmbătrânirea activă,vieți active mai 
sănătoase și mai lungi, incluziunea activă și munca decentă. 



Sindicate Piața forței de muncă 

Companii    Schimbările demografice   

Ocuparea forței de muncă  Viitor 
Securizarea forța de muncă calificată 
Reprezentarea intereselor Diversitatea 

de vârstă Europa  Dezvoltarea 

Resurselor Umane Calificări Timp de lucru 

Managementul vârstei  Structura de vârstă 

Condiții bune in munca Industria 
aerospațiala  BATRAN & TANAR  

Sănătate Ucenicie Drepturile angajaților 

Participare Comitete ce 

intreprindere  Competitivitate 

CUVINTE CHEIE TEMATICE 



OBIECTIVE CHEIE 

Durată: 24 luni în (01.11.2015 – 31.10.2017) 



Aplicant 

Arbeit und Leben 

Bielefeld e.V. 

(DGB|VHS) 

Co-aplicant 

IG Metall Vorstand 

Frankfurt 

Grupul de coordonare a proiectului                        Întâlniri și Participare 
 

Grupul european al proiectului                                Reuniuni și conferințe 

PARTICIPARE  

France 

Spain 

Partenerii 

europeni 



SUBIECTE și CUPRINS  



Activități principale ale implementării proiectului              (1) 



Activități principale                                                                  (2) 
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Rezultate   

(2) 



Nov. 2015 – 
Mar 2016  

FAZA I.       Pregătire si lansare proiect 5 luni 

(1)  pliant, site-ul, organizarea proiectului, planificare activitate, întâlnirea de lansare proiect 
(2) "Schimbările demografice - Tendințe și impactul pentru companii și pentru ocuparea    
        forței de muncă" 

Apr 2016 – 
Oct 2016  

FAZA II.       Informații, analize si dezvoltare 7 luni 

  Schimbarea în ocuparea forței de muncă, tendințe și domenii de acțiune pentru 
managementul vârstei. Colectarea de informații, sondaj național, scurte analize in sectorul 
aerospațial, abordări privind managementul vârstei , abordări și modele, atelier european de 
analiza 

Nov 2016 – 
Apr  2017  

FAZA III.       Inovări si strategii 6 luni 

  Adaptarea și transferul de inovații, abordări practice și strategii 
Dezvoltarea resurselor umane și structurarea muncii, îmbunătățiri in conceptele de 
dezvoltare a RU si de management al vârstei, transfer intern de bune practici-strategii, 
instrumente și metode de punere în aplicare, manualul "Managementul proactiv al vârstei", 
strategia europeană-atelier 

Mai 2017-
iulie 2017 

FAZA IV.        Completare, documentare si diseminare 3 luni 

  Modele de inovare, reprezentare a intereselor și a dialogului social 
Producerea rezultatelor finale (rapoarte, manual), diseminarea informațiilor și 
documentelor, transferul activităților (membri și parteneri sociali) Conferința de transfer 

Aug 2017 – 
Oct 2017 

FAZA V.          Finalizare. Raportare 3 luni 

  Evaluarea și analiza acțiunii - Evaluarea finală, diseminarea rezultatelor; Raportare (UE) 

DIAGRAMĂ 



EVENIMENTELE PROIECTULUI 
Eveniment Grup Partici-

panti 
Localizare 
(planificata) 

Sarcini 

Feb 2016 Grup de coordonare 8 Germania 
Planificarea managementului 
proiectului, Organizarea si pregătirea 
proiectului 

Marie 2016 
Toți partenerii 
europeni 

22 Germania Întâlnire de lansare 

Mai 2016 Grup de coordonare 8 Romania 
Evaluarea managementului proiectului - 
Planificare – Coordonare, Monitorizare 

Sep 2016 
Toți partenerii 
europeni 

22 Suedia 
Atelier european de lucru A              
(analiza, construirea strategiei) 

Ian 2017 Grup de coordonare 8 Italia 
Evaluarea managementului proiectului 
Evaluare - Planificare – Coordonare, 
Monitorizare 

Mar 2017 
Toți partenerii 
europeni 

22 Franța 
Atelier european de lucru B          
(Elaborarea de modele si strategii de 
inovare) 

Iun 2017 
Toți partenerii 
europeni 

30 UK Întâlnire finala (conferința de transfer) 


