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DIALOG SOCIAL, TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ,  INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN OLTENIA 

Interventie in cadrul Conferintei Regionale de Evaluare Finala a Proiectului „Impreuna pentru 

dezvoltarea dialogului social in Romania” pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 

Craiova, 27 septembrie 2013 

 

Amalia Dobrescu, consultant APTA 

 

Organizaţia pe care o reprezint se numeşte Asociaţia pentru Profesionalism şi Transparenţă în 

Administraţie (APTA), non-guvernamentală, independentă, înregistrată în registrul special al Judecătoriei 

Craiova, având personalitate juridică proprie. 

 

Asociaţia noastră reuneşte, ca membri, persoane fizice şi juridice, având ca scop performanţa şi 

transparenţa în administraţia publică din regiunea noastră. 

 

Obiectivele principale ale asociaţiei, transpuse în activităţile realizate, urmăresc: 

� crearea cadrului specific performanţei şi transparenţei în administraţia publică 

� formarea şi perfecţionarea de lideri în domeniul negocierilor şi al relaţiilor de muncă 

� încheierea de parteneriate cu autorităţi publice şi persoane juridice de drept privat în susţinerea 

scopurilor comune 

� organizarea de evenimente sociale sau culturale în vederea realizării scopului propus 

 

Fiecare dintre obiectivele noastre sunt strâns legate de dialogul social şi cel civic, care în esenţă urmăresc 

acelaşi scop – al participării active a cetăţenilor la consultări, negocieri, vizând dreptul de a fi informaţi în 

legătură cu deciziile majore care îi vizează din punct de vedere social, cultural, economic sau profesional, 

după caz. 

 

În multe situaţii, activitatea asociaţiei noastre s-a intersectat sau chiar identificat cu cea a Confederaţiei 

Sindicale Naţionale „Meridian” desfăşurată prin proiectul la care participăm, care a urmărit dezvoltarea 

dialogului social.  

 

Membrii asociaţiei noastre au participat activ, în număr mare, la activităţile organizate prin acest proiect, 

în special la evenimente locale şi mese rotunde desfăşurate în mediul rural. 

 

Am urmărit să promovăm pe scară largă conceptul de incluziune socială şi importanţa construirii unei 

societăţi care să se dezvolte pe o dezvoltare durabilă, care să urmărească ameliorarea pieţei muncii din Oltenia 

şi o mai mare coeziune socială. 
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Scopul incluziunii sociale este de a combate discriminarea şi excluziunea şi, implicit, de a conduce 

societatea către respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor membrilor săi, acceptând diversitatea.  

 

În activitatea pe care am desfăşurat-o, am constatat că grupurile care prezintă cel mai mare risc de 

excluziune socială sunt: copiii şi tinerii din familii sărace - preponderent cei din zonele rurale, copiii ai căror 

părinţi muncesc în străinătate, copiii separaţi de familiile lor, persoanele de etnie romă, persoanele cu 

dizabilităţi, vârstnicii singuri, familiile monoparentale şi, în multe situaţii, chiar femeile. 

 

Factorii individuali care cresc riscul excluziunii sociale şi al menţinerii pe termen mediu sau lung sub 

pragul sărăciei, sunt: şomajul de termen lung, veniturile reduse, locuri de muncă prost plătite, starea de 

sănătate precară, lipsa locuinţei sau locuinţă inadecvată, handicapul, dependenţa de drog sau alcool, 

apartenenţa la comunităţi marginalizate, nivelul scăzut de educaţie şi analfabetismul, îngrijirea copiilor în 

familii vulnerabile. 

  

Am manifestat interes în dezvoltarea dialogului social prin activităţile desfăşurate de la data înfiinţării, dar 

şi prin colaborarea cu alte organizaţii şi chiar cu instituţiile publice. 

 

Am colaborat cu Confederaţia Sindicală Naţională Meridian prin încheierea unui protocol de 

parteneriat la data de 20 februarie 2012, prin care am urmărit promovarea şi realizarea obiectivelor comune în 

domeniul asigurării unei bune funcţionări a dialogului social, prin proiectul „Împreună pentru dezvoltarea 

dialogului social în România”. 

 

Printre obiectivele fundamentale ale parteneriatului nostru s-au regăsit: 

� susţinerea comună a îmbunătăţirii ratei de participare pe piaţa muncii a populaţiei feminine şi a altor 

categorii discriminate 

� susţinerea îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii, pe fondul crizei economice actuale 

� promovarea de bune practici româneşti şi europene în scopul dezvoltării rurale prin consolidarea 

dialogului social şi incluziunii pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 

 

În activitatea noastră am constatat că susţinerea activă a incluziunii sociale se bazează şi pe promovarea 

dialogului social sau civic între actorii societăţii (parteneri sociali, ONG , reprezentanţii mediului economic, 

instituţii publice, cetăţeni). 

 

În cadrul parteneriatului nostru cu CSN Meridian – Centrul regional Oltenia, s-au conturat domenii 

comune de activitate, astfel că am putut participa la acţiuni comune spre a atinge obiectivele stabilite.  
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Am participat la Conferinţe regionale, judeţene sau evenimente locale organizate prin acest proiect, în 

special în mediul rural, unde am oferit soluţii la problemele ridicate de participanţi, legate de buna funcţionare 

a administraţiei locale, combaterea sărăciei şi a discriminării sau excluziunii.  

 

Asociaţia noastră a desfăşurat activităţi de informare a cetăţenilor în domeniul incluziunii, dar şi de 

consultanţă vizând combaterea discriminării şi a sărăciei, domeniile vizate de noi fiind cele privind educaţia, 

ocuparea locurilor de muncă, sănătatea şi protecţia socială. 

 

Parteneriatul organizaţiei noastre cu Confederaţia Sindicală Naţională Meridian a venit în sprijinul 

redefinirii legăturilor dintre societatea civilă, autorităţi şi stat, pentru a creşte gradul de conştientizare 

că suntem parte a societăţii, militând pentru implicarea activă a cetăţenilor în vederea susţinerii intereselor 

legitime. 

 

Am realizat un schimb reciproc de cunoştinţe şi experienţă în domeniul dialogului social şi al incluziunii 

sociale prin participarea la seminarii şi la şedinţe de analiză pe teme de interes comun.  

 

Obiectivele noastre de viitor privesc dezvoltarea dialogului social pentru susţinerea activităţilor de 

incluziune socială, pentru o dezvoltare durabilă a societăţii noastre. 

 

În continuare, ne propunem să desfăşurăm evenimente, seminarii, sesiuni de informare, care să ajute la 

reducerea  numărului de persoane expuse  riscului  de  sărăcie  şi  excluziune, fiind  nevoie  de  îmbunătăţirea 

incluziunii sociale, a accesului pe piaţa muncii şi la servicii de securitate socială, precum şi la servicii de 

educaţie şi sănătate.  

 

Pentru a putea vorbi despre reuşită, trebuie să promovăm dialogul social şi civic activ între autorităţile 

sau instituţiile publice şi cetăţeni. 

 

În perioada care urmează vom promova exemplele de bune practici româneşti şi europene în 

domeniul incluziunii sociale, inclusiv prin activităţi comune pe care vom continua să le desfăşurăm cu alte 

organizaţii. Vom continua colaborarea cu C.S.N. Meridian şi organizaţiile afiliate, pentru că iniţiativele 

comune s-au dovedit  eficiente în combaterea discriminării şi a excluziunii sociale. Promovarea 

sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale, dezvoltarea dialogului social, a incluziunii sociale şi 

ocuparea forţei de muncă vor constitui axa prioritară a activităţii noastre pe viitor. 

 

 


