
PROIECT

PARTENERII SOCIALI PENTRU 
MUNCA DIGITALĂ ECHITABILĂ



Digitalizarea schimbă toate domeniile sociale și economice ale vieții și are o 
mare infl uență asupra muncii și ocupării forței de muncă. Pe de o parte, digi-
talizarea oferă servicii inovatoare și o productivitate sporită, precum și mai 
multe opțiuni pentru consumatori. Pe de altă parte, aceasta are un impact 
considerabil asupra pieței forței de muncă și asupra organizării forței de 
muncă. Dacă nu este reglementată, digitalizarea ar putea determina  creșteri 
semnifi cative ale diferențelor de venit, precum și accesul limitat la sisteme-
le de securitate socială nu numai din cauza reducerilor datorate scăderii 
 contribuțiilor, ci și datorită naturii adesea instabile a angajării digitale în sine.

Principalele părți interesate de pe piața muncii ar trebui să se concentreze pe 
 riscuri și provocări prin digitalizarea muncii, pentru a modela provocările apă-
rute. Zona Dunării este construită  din diferite regiuni , cu anumite cerințe speci-
fi ce, dar care au o nevoie comună principală: să contribuie la obtinerea de con-
diţii de trai și de muncă echitabile și corecte pentru toţi oamenii din regiune.

Obiectivul proiectului Danube@work este acela de a spori gradul de 
conștientizare cu privire la provocările determinate de digitalizarea mun-
cii și de a  identifi ca soluții comune la nivel național. Prin urmare, este ne-
cesară o strânsă cooperare internațională și un permanent schimb de 
cunostinte ale experților. Trebuie luate în considerare caracteristicile spe-
cifi ce ale nevoilor și oportunităților naționale. Un catalog al celor mai 
afectate ramuri de activitate din Bulgaria, România, Serbia și Austria va 
furniza informații utile despre status quo-ul și despre evoluțiile viitoare.

Proiectul nu are pretenția de a oferi soluții pentru digitalizarea muncii în an-
samblul său, dar va contribui la provocări specifi ce în anumite ramuri și dome-
nii de activitate, prin implicarea principalelor părți interesate pe piața muncii.
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ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

 Crearea unei rețele de experți 
naționali în domeniul digitalizării 
în cadrul proiectului

 Conferințe internaționale și 
naționale în Bulgaria, România, 
Serbia și Austria

 Studii de caz efectuate în ramuri 
de activitate specifi ce

 Seminarii privind negocierea 
colectivă, relațiile industriale și 
protecția lucrătorilor

 Studiu privind digitalizarea 
pentru întreaga zonă acoperită 
de  proiect

 Informatii privind evoluțiile 
actuale, în limbile naționale

SITE-UL PROIECTULUI:
www.oegb.at/danubeatwork.at

ŢĂRI PARTENERE:
România, Bulgaria, Serbia, Austria

DURATĂ:
01.01.2017–31.12.2019



PARTENERI:

Austrian Trade Union Federation (ÖGB)
International Department

Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Vienna

www.oegb.at/danubeatwork.at
Email: international@oegb.at
Phone: 0043 1 53444 39327

Federația sindicală austriacă (ÖGB)

Confederația Sindicatelor Independente din Bulgaria  
(CITUB)

Confederația Sindicatelor Libere din România  
(CNSLR-FRATIA) 

Confederația Sindicatelor Autonome din Serbia  
(CATUS)

Confederația Sindicatelor Nezavisnost  
(TUC Nezavisnost), Serbia

Asociația Bulgară pentru Managementul Poporului  
(BAUH)

Uniunea Generală a Industriștilor din România (UGIR)

Asociația Angajatorilor din Serbia (SAE)


