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Cursurile de delegat sindical: „eficiente, instructive, incitante...” 
 
 
10.09.2012 - Confederaţia Sindicală Naţională Meridian a finalizat cu succes alte 
două cursuri de formare a delegaţilor sindicali, organizate în Neptun-Olimp 
(jud.Constanţa), între 27 august - 09 septembrie 2012. Toţi cei 53 de participanţi la 
cursurile gratuite au promovat examenul de evaluare CNFPA şi au obţinut certificare 
pentru ocupaţia de delegat sindical, conform codului COR. Cursurile s-au derulat în 
cadrul proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane. 
 
Absolvenţii cursului au dobândit cunoştinţe şi competenţe necesare pentru o acţiune 
sindicală modernă şi profesionistă, în condiţiile economico-sociale din România. Ei au 
obţinut competenţe privind legislaţia cu impact asupra activităţii sindicale, organizarea şi 
funcţionarea sindicatelor, funcţionarea practică a unui sindicat, negocieri colective şi 
contractele colective de muncă, conflicte colective de muncă, drepturi sindicale, 
comunicarea în interiorul şi exteriorul organizaţiilor sindicale, metode de recrutare, noţiuni 
de dialog social, în context românesc şi european.  

 
 
“Eficient” a fost impresia despre curs 
rezumată într-un singur cuvânt şi cea mai 
des exprimată de către noii delegaţi 
sindicali.  
Alte calificative menţionate: instructiv, 
practic, nou, curajos, lămuritor, informativ, 
constructiv, incitant, grozav, super, 
WOW!  
Toţi absolvenţii au confirmat utilitatea 
cursului pentru activitatea sindicală pe 
care o desfăşoară: 

 

 
 
Ecaterina Oprişan, sindicatul Consilium: „Am venit aici pentru a înţelege diferenţa dintre un 
lider şi un delegat sindical. Punctele tari au fost exemplele care ne-au fost explicate şi 
probele practice”.  
Florea Petcu, Consilium: “Am fost foarte bine pregătiţi datorită formatorilor şi dialogului 
permanent pe care l-am avut cu aceştia şi, nu în ultimul rând, datorită dorinţei noastre de a 
afla cât mai multe”.  
Amalia Dobrescu, sindicatul administraţiei publice Forţa Legii: „Cred că punctele tari ale 
cursului au fost determinate de experienţa şi vocaţia cu care ne-au fost prezentate 
cursurile cât şi de informaţiile prezentate, fie ele cunoscute sau noi”.  



 
 

 
 

 

Lăcrămioara Enache, Forţa Legii: „Ca lider de grupă sindicală am venit aici în contact cu 
alţi lideri, de la care am aflat despre anumite situaţii şi despre rezolvarea acestora”.  
Daniel Smarandache, Consilium: “Voi folosi cunoştinţele acumulate în activitatea mea 
sindicală de la Primăria Ianca-Olt, cu atât mai mult cu cât în urma promovării cursului obţin 
şi calificarea certificată de delegat sindical”. 
Ioana Neamţu, Consilium: “Majoritatea exemplelor practice de la curs au similitudini cu 
activitatea pe care o desfăşor”, 
Dănuţ Zamfirescu, Forţa Legii: “Voi folosi ce am învăţat la negocieri sau la medierea 
conflictelor”.   
Florentina Tacă, Forţa Legii: “Foarte bune cursul de comunicare şi schimbul de experienţă 
cu alţi colegi, informaţiile noi pe care le-am aflat şi, nu în ultimul rând, lectorii”.  
 
Delegatul sindical este persoana care caută şi găseşte noi căi de acţiune şi noi servicii prin 
care se face util membrilor de sindicat. Acesta poate fi angajat de orice sindicat, din orice 
sector de activitate, statut ce îi permite să intre în conflict direct cu angajatorul, fără teamă 
de presiuni din partea acestuia. Dacă lucrezi în industria textilă, după ce absolvi un curs 
organizat de CSN Meridian poţi fi delegat sindical chiar şi în industria grea! Toate cele 10 
cursuri de delegat sindical organizate de CSN Meridian, până în 2013,  sunt gratuite. 

 Proiectul "Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România" este 
implementat de către Confederaţia Sindicală Naţională Meridian (beneficiar) şi Federaţia 
Agricultorilor Fermierul (partener). Proiectul se desfăşoară pe durata a 36 de luni şi 
urmăreşte dezvoltarea competitivă a dialogului social în România, prin parteneriatul dintre 
două organizaţii sindicale naţionale.  
 

 

 

 


