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COMUNICAT DE PRESĂ 

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian şi Federaţia Agricultorilor Fermierul, parteneri în cadrul 
proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, cofinanţat din Fondul 
Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, organizează 
Conferinţa Naţională de Evaluare Intermediară a Proiectului, marţi, 29 noiembrie 2011, ora 10.00, 
la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului. (acces intrare C1)   

 
Conferinţa Naţională de Evaluare Intermediară îşi propune să analizeze efectele socio-

economice din perspectiva blocajului existent la nivel naţional al dialogului social instituţionalizat, 
precum şi rezultatele dialogului social bazat pe parteneriat, promovat prin proiect. 

 
Pe parcursul primului an de implementare, proiectul a urmărit dezvoltarea competitivă a dialogului 

social în România, dezvoltarea capacităţii interne a organizaţiilor beneficiare ale proiectului, 
colaborarea cu alţi parteneri sociali din toate regiunile de dezvoltare ale României pentru intensificarea 
contribuţiei acestora la dialogul social şi reprezentarea sindicală, pentru promovarea dezvoltării durabile 
şi coeziunii sociale la nivel naţional şi îmbunătăţirii rezultatelor dialogului social, cu deosebire în mediul 
rural. 

Documentele conferinţei reprezintă un cumul de aplicaţii şi informaţii ca urmare a conferinţelor 
regionale de evaluare intermediară, organizate la nivelul celor şapte regiuni de dezvoltare, precum şi a 
rezultatelor celor peste 140 de evenimente realizate în primul an, seminarii, dezbateri, cursuri de 
instruire, mese rotunde, conform obiectivelor proiectului. 

 
Astfel, cei peste 3000 de participanţi la evenimente s-au transformat în tot atâţia vectori de 

multiplicare a unor informaţii de calitate şi de cunoştinţe adecvate pentru ameliorarea dialogului social, 
ca element esenţial în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă.  

Studiile realizate în cadrul proiectului arată că, mai ales în mediul rural, proiectul a intrat pe un 
teren propice, în care, potenţialul de asociere între agricultori, pentru accesarea fondurilor europene, 
ajunge la 82%.   

 
La lucrările conferinţei sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice, parlamentari, 

membri ai Guvernului României, reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor, persoane interesate de 
tematica abordată şi de obiectivele proiectului, precum şi din categoria grupului ţintă. 

 
În baza dezbaterilor şi concluziilor din cadrul Conferinţei Naţionale de Evaluare Intermediară a 

Proiectului se vor stabili direcţiile viitoare de acţiune pentru a răspunde obiectivelor stabilite pentru 
implementarea proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social din România”. 
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