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Bine aţi venit în proiectul BICO! Întâlniri  (Jan. – April 2013) 

Către toţi partenerii 

29.01.2013 
 
Bine ai venit în proiect! Iată primul nostru buletin informativ, 
cu unele informaţii minime si orientative despre activităţile 
noastre. Va vom informa trimestrial prin buletine informative, 
cu privire la următoarele etape principale şi la progresele 
înregistrate in punerea în aplicare a BICO la nivel european şi 
naţional. 
 

BICO este caracterizat ca o iniţiativă europeană a 
parteneriatului social pentru formarea profesională continua la 
nivel de companii, în colaborare cu sindicatele, patronatele şi 
întreprinderile din industria lemnului / mobilei şi a prelucrării 
metalelor. Proiectul a demarat pe 15 decembrie 2012.Durata 
este de 12 luni.  

Coordonarea generală a BICO este realizata de echipa noastră 
transnaţională de management de proiect, care constă din 
Arbeit und Leben Bielefeld (titular de proiect) şi trei 
coordonatori naţionali din Bulgaria, Lituania şi România. 
Partenerul italian de la Federaţia Sindicala FILCA-CISL este 
coordonat intern de către secretarul regional al Toscanei. 

Coordonatorii naţionali (a se vedea mai jos) reprezinta primul 
punct de contact, transfer de informaţii, cooperare continua si 
management in cadrul sub-reţelelor naţionale.  

Vă rugăm să luaţi si sa daţi toate informaţiile, de la si către 
coordonatorul dumneavoastră. Suntem siguri că vom avea 
o colaborare reciprocă plina de succes.  
 

Gisbert Brenneke                              Svetla Toneva 
Arbeit und Leben Bielefeld                           coordonator Bulgaria 
 

Danute Lionskiene                          Teodora Gheorghevici 
coordonator Lithuanian                               coordonator Romania 

 

Grupul managerilor de proiect  

Întâlnire interne 
Arbeit und Leben & coordonatorii naţionali 
28.29 ianuarie 2013 
Bielefeld (Germania) 

Primul atelier de lucru al proiectului (1) 

Întâlnire de lucru 
Grupul european de proiect  
Reprezentanţi ai tuturor partenerilor 
11 – 13 martie 2013 
Bielefeld (Germania) 

Seminar de formare 

Reprezentanţi din managementul formarii 
continue la nivel de companii (lucrători si 
angajatori) 
22– 26 aprilie 2013 
Sofia (Bulgaria) 

Echipa manageriala de 

proiect 

Va rugam contactaţi regulat echipa 
manageriala a proiectului BICO, pentru 
informaţii mai detaliate: 

 Titular proiect (coordonator general) 
       Arbeit und Leben Bielefeld 

       Gisbert Brenneke 

        Ravensberger Park 4, DE -33607 Bielefeld 
        tel  +49(0)521-557772-23 (birou) 
        e-mail  gb@aulbi.de  

 coordonator Bulgaria 
       Svetla Toneva 
        tel +359 2 40 10 460 (birou) 
        e-mail  stoneva@citub.net   

 Contact Italy 
Massimo Bani 
e-mail  massimo.bani@cisl.it  

 coordonator Lithunania 
       Danute Slionskiene 
        tel  +37067024733 (mobile) 
         e-mail  danute.slionskiene@lpsk.lt  

 coordonator Romania 
       Teodora Gheorghevici 
         tel  +40 727271702 (mobil) 
         e-mail  tedi1_28@yahoo.com   

Informaţii disponibile 

Următoarele informaţii sunt in prezent disponibile: 

 BICO – descrierea proiectului  
(limbile germana, engleza, bulgara, lituaniana, romana) 

 Pliantul  proiectului  
(versiune tiparita in limbile germana, engleza, bulgara, lituaniana, 
romana) 

 Manualul proiectului BICO 2013 (engleza) 

 Website: www.bico-project.eu (in construction) 

Sindicate  

 

        FILCA-CISL / IT                         FSOGSDP (BG)       „Metalicy“ (BG)              (LT)          LMPF (LT)            LPSK (LT)                        FSCM (RO)         EFBWW (Brussel) 

 

 

 
 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 
 

http://www.bico-project.eu/
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Scopul nostrum: Împreună pentru noi abilităţi, competitivitate in 

muncă si locuri de muncă mai bune 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatile noastre : Promovarea cooperării sectoriale în 

formarea continua la nivel de companii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociaţiile    
patronale  

                                                                                    BCWFI (BG)                 BAMI (BG)                     LMPIA (LT)                         LINPRA (LT)                             PICM (RO) 

Editor: Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS) / Gisbert Brenneke 

BICO  este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi considerată responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.. 
 

Proiectul BICO reprezintă o iniţiativă europeana a  
parteneriatului social european pentru iniţiative in 
politica de formare continua la nivel sectorial si al 
companiilor. 

Parteneriatul constă într-o colaborare dintre şapte 
federaţii sindicale și cinci asociaţii patronale din lemn / 
mobila si metal / industria constructoare de maşini, din 
Bulgaria, Italia, Lituania și România. La nivel naţional, 
partenerii sociali cooperează cu un număr de 13 companii. 
Toate activităţile proiectului sunt realizate în comun. 

Îmbunătăţirea formării continue va asigura 

 condiţii sigure de producţie și locuri de muncă pentru 
viitor 

 va ajuta companiile in adaptarea la calificari, condiţii 
de muncă, ocuparea forţei de muncă recrutare 

 lsprijinirea lucratorilor pentru actualizarea calificarilor, 
ca o condiţie prealabilă pentru ocuparea forţei de 
muncă și asigurarea standardelor sociale 

 consolidarea industriilor și a întreprinderilor în 
competiţia internaţionala. 

  

Proiectul BICO îmbunătăţeşte poziţia lucrătorilor si 
companiilor, prin întărirea dialogului social al  
partenerilor, cu accent pe formarea continua la 
nivel de companii. 

Trade Union 

 Employers 

Ce dorim sa realizam: 

 sa sprijinim informarea, schimbul si cunoaşterea 

 sa activam formarea  continua la nivel de companii 

 sa promovam calificarea si competentele sociale ale 
lucrătorilor 

 sa consultam si sa motivam lucrătorii si angajatorii 

 sa întărim reprezentarea si participarea lucrătorilor 

 sa asiguram infrastructura si condiţiile de sprijin in 
cadrul companiilor 

 sa calificam reprezentanţii ca si experţi in cadrul 
companiilor 

 sa implementam metode sustenabile de analiza, 
planificare, organizare si evaluare a activităţilor de 
formare continua. 

 

 


