
 

 

 
 
 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor 
partenerilor sociali si societatii civile" 
Contract: POSDRU/93/3.3/S/64204 
  

 

COMUNICAT DE PRESA – LANSARE PROIECT 
 

CONFEDERATIA SINDICALA NATIONALA MERIDIAN in parteneriat cu FEDERATIA 
AGRICULTORILOR “FERMIERUL” anunta demararea Proiectului “Impreuna pentru 
dezvoltarea dialogului social in Romania’’ finantat prin POSDRU/93/3.3/S/64204. 

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni si are ca obiectiv general 
dezvoltarea competitiva a dialogului social in Romania, prin crearea unui parteneriat intre 
doua organizatii sindicale nationale, consolidarea capacitatilor organizationale ale acestora, 
avand ca baza dezvoltarea resurselor umane de care dispun. 

Proiectul promoveaza dezvoltarea dialogului social in medii si domenii cu slaba 
participare la activitatea sindicala, a reprezentarii egale a tuturor categoriilor de lucratori, a 
imbunatatirii ratei de participare pe piata muncii. 

De asemenea, proiectul are in vedere colaborarea cu alti parteneri sociali din 
regiunile de dezvoltare ale Romaniei pentru a contribui la cresterea calitatii rezultatelor 
dialogului social, la promovarea dezvoltarii durabile si coeziunii sociale la nivel national. 

Totodata, proiectul evidentiaza rolul si importanta formelor asociative in mediul rural 
pentru diminuarea fenomenului saraciei prin generarea unor surse de venituri alternative, 
precum si cresterea potentialului de dezvoltare al miscarii sindicale din Romania. In acest 
domeniu, rezultatul urmarit este informarea a peste 10000 de persoane din circa 400 de 
localitati rurale cu privire la importanta dialogului social si a avantajelor apartenentei la o 
structura asociativa. 

Beneficiarii proiectului sunt in principal organizatiile sindicale afiliate celor doi 
parteneri, membrii acestor organizatii sindicale precum si alte persoane din mediul rural, 
tineri someri, someri de lunga durata sau neinregistrati, femei, persoane de peste 45 ani 
care nu au un loc de munca, tineri absolventi aflati in cautarea unui loc de munca, persoane 
dependente de ajutorul social, persoane neocupate din mediul rural. 
 
 
 
Detalii suplimentare se pot obtine de la:  
Nume persoana contact : TOMA GINU COSTEL 
Functie: Manager de Proiect  
Tel./Fax:  021-2125623, e-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro 
 


