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Cuvânt înainte
A trecut aproape un an de când Confederația Sindicală Națională MERIDIAN și
Federația Agricultorilor sunt angajate în implementarea Proiectului: ”Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în România“ cofinanțat din Fondul Social European și de
Guvernul României în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
În comunicatul de lansare al proiectului din data de 21 decembrie 2011, făceam
cunoscute public principalele obiective ale proiectului:
 Dezvoltarea dialogului social în domenii cu slabă participare sindicală;
 Reprezentarea egală a tuturor categoriilor de lucrători din zonele rurale și urbane;
 Dezvoltarea parteneriatelor și cooperării cu alți parteneri sociali din Regiunile de
Dezvoltare ale României pentru creșterea calității dialogului social;
 Informarea a peste 10000 de persoane din 400 de localități rurale cu privire la
avantajele dialogului social și promovarea liberii asocieri a lucrătorilor și fermierilor
pentru consolidarea unor structuri de apărare colectivă în scopul unei mai bune
valorificări a oportunităților de finanțare europeană disponibile pentru dezvoltarea
zonelor rurale.
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Organizațiile membre și partenere ale CSN MERIDIAN au salutat încă de la început
inițiativa de a desfășura un proiect pe o perioada de 3 ani pentru promovarea dialogului
social în România, mai ales în contextul actual, când percepția partenerilor sociali este
că guvernul nu acționează corect în ceea ce privește, legiferarea aspectelor sociale și în
relația cu societatea civilă.
Anul 2011, din perspectiva proiectului și a organizațiilor sinidicale, se face remarcat prin
existența unor relații și situații paradoxale între guvern și organizațiile partenerilor sociali:
pe de o parte, autoritățile naționale s-au alăturat efortului financiar făcut de Uniunea
Europeană pentru promovarea dialogului social, sprijinind financiar proiecte de acest tip
iar pe de altă parte, Guvernul a adoptat legi importante ce privesc dialogul social, prin
asumarea răspunderii, fără consultarea corespunzătoare a organizațiilor reprezentative
sindicale și patronale.
Tocmai aceasta situație fără precedent în ultimii 20 de ani face și mai oportun acest
proiect.
Nu se poate spune, că în cele două decenii de transformări politice, sociale și
economice, nu s-a vorbit despre dialog social în România sau că nu au fost
implementate diverse proiecte pe această temă cu ajutorul unor organizații externe.
La prima vedere, printr-o abordare simplistă, și prinși fiind în capcana dezbaterilor
pesimiste referitoare la situația dialogului social în România – determinate de o
conjunctură economică și politică națională și internațională care a legitimat sacrificarea
politicilor sociale pe altarul “reformelor economice și financiare pentru ieșirea din criză“ –
s-ar putea spune că toate aceste inițiative într-un fel sau altul nu și-au atins obiectivul de
a stabili în țara noastră un cadru de consultare și informare a partenerilor sociali,
comparabil cu cele mai bune practici în materie la nivel european.
În unele state membre ale UE ( Belgia, Olanda, Suedia, Danemarca), dialogul social face
parte din tradiția acestora și este rezultatul unui proces secular de evoluție al relațiilor
interumane între indivizii societăților respective. Consultarea partenerilor sociali și a
societății civile nu reprezintă doar o “etichetă ” de bună practică care să legitimize
deciziile autorităților locale sau centrale, ci chiar etapa cea mai importantă a procesului
de decizie, în care propunerile venite din partea societății civile sunt integrate în planul
de măsuri elaborat pentru implementarea efectivă a unor inițiative politice sau
administrative.
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În aceste țări, dialogul social are rezultate cuantificabile în plan politic, economic, social
sau medioambiental. Deciziile bine luate și acceptate de părțile relevante, conduc la
anticiparea și rezolvarea unor probleme de interes național, regional, local. Concret,
acestea pot să conducă la economisirea unor sume importante de bani, la crearea de noi
locuri de muncă, la implementarea unor programe pentru protecția mediului înconjurător,
etc.
Din pacate însă, ceea ce lipsește și astăzi în România, nu numai în rândul partenerilor
sociali dar mai ales în ceea ce privește reprezentanții autorităților, este o adevarata
cultură a dialogului social bazată pe calitate și valoare care să aibă ca obiectiv realizarea
consensului chiar și atunci când argumentele sunt divergente.
Pentru a ajunge la un stadiu de conștientizare a importanței dialogului social și a acoperi
decalajul între situația din țara noastră și aceea din statele mai sus menționate, sunt
necesare eforturi susținute din partea autorităților naționale și europene dar și din partea
organizațiilor societății civile.
Proiectele pentru promovarea dialogului social și consolidarea capacităților organizațiilor
sindicale, implementate înainte de aderarea României la U.E. dar și cele în curs de
desfășurare care sunt cofinanțate prin Fondul Social European (cum este și cazul
proiectului nostru), creează premizele dezvoltării și consolidării acestei “culturi a
dialogului social” la care se făcea referire mai înainte.
Rezultatele concrete ale activităților de formare din cadrul acestor proiecte se reflectă, în
existența unui contingent de lucrători și activiști sindicali, conștienți de drepturile lor, cu
competențe îmbunătățite de comunicare și negociere și care sunt pregătiți să participe în
procesul de dialog social și în relațiile industriale pornind de la următoarele principii:
 Respectarea partenerilor prin modul de adresare și acțiune
 Urmărirea rezolvării problemelor prin dialog, negociere și consens
 Obținerea de rezultate reciproc avantajoase părților
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Privire generală asupra activităților desfășurate în proiect și al rezultatelor obținute,
din perspectiva celor doi consultanți
Consultantul advocacy și concepte și consultantul activități sindicale au fost implicați în
majoritatea inițiativelor și acțiunilor din cadrul proiectului ce presupun pe de o parte, interacțiunea
între organizațiile membre ale CSN MERIDIAN-organizația beneficiară a proiectului în scopul
coordonării efortului de implementare a proiectului și realizării obiectivelor acestuia, iar pe de altă
parte, din perspectiva proiectului, interacțiunea CSN MERIDIAN și a partenerului, cu instituțiile
și organizațiile care sunt parteneri relevanți în sfera dialogului social național și european.
În raport cu proiectul, activitățile celor doi consultanți au avut ca scop principal pregătirea
cadrului de colaborare cu persoane, organizații și instituții fără participarea cărora, ar fi imosibil
de atins obiectivele proiectului în parametrii cantitativi și calitativi prevăzuți.
Concret s-a urmărit:







Crearea unei baze de date cu contactele pentru persoanele și organizațiile vizate a fi
abordate pentru propuneri parteneriate, pentru promovarea activităților din proiect și
identificarea persoanelor care pot face parte din grupul țintă
Informarea, relaționarea și comunicarea directă cu persoane din conducerea organizațiilor
partenerilor sociali representative și cu factori de decizie din instituțiile care au atribuții
legale privind desfășurarea dialogului social
Extinderea bazei de parteneriate ale CSN MERIDIAN pentru a permite desfasurarea
optimă a activităților la nivel regional și local
Promovarea continuă a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului

Conform manualului operațional al proiectului, in primul an de implementare, cei doi
consultanți sunt implicați efectiv în activitățile 6 și 7:
 Sunt consultați pentru realizarea unei cercetări pe tema parteneriat social, atunci când se
stabilește eșantionul de cercetare și se elaborează chestionarele
 Acordă asistență la crearea și funcționarea centrelor regionale de resurse prin
 Oferire consultanță și sprijin în domeniul dreptului muncii, incluziune socială și în
aspect ce privesc libera asociere sindicală
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 Se implică în promovarea la nivel regional a activităților prevăzute în parteneriatele
încheiate cu organizații terțe
 Acordă asistență la organizarea seminariilor, întâlnirilor și evenimentelor locale
 Angajează discuții cu organizațiile relevante la nivel local pentru a încheia
parteneriate
 Acordă asistență la organizarea de mese rotunde/ dezbateri legislative
La aceste sarcini exprese prevăzute de manualul operațional, la solicitarea managementului, cei
doi consultanți s-au mai implicat în:
 Pregătirea materialelor informative și desfășurarea seminarilor activiști dialog social
 Activitățile de promovare a proiectului - în elaborarea conceptului și conținutului:
tipăriturilor și a spotului video pentru publicitatea proiectului)

Aspecte cantitative privind implementarea proiectului

Situație evenimente locale la data 20.11.2011
CR7, Centru

CR6, Nord-Vest
CR5, Vest
Activitatea 7.3. și 7.5
CR4, Sud-Vest Oltenia

Activitatea 7.5

CR3, Sud-Muntenia

Activitatea 7.3

CR2, Sud-Est
CR1, Nord-Est
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Total evenimente 7.3 și 7.5
Număr participanți și număr grup țintă
CR7 Centru

CR6 Nord-Vest
CR5 Vest
Persoane grup țintă

CR4 Sud - Vest Oltenia

Total participanți
CR3 Sud - Muntenia
CR2 Sud-Est
CR1 Nord-Est

0

Centru Regional

100

200

300

Nr. participanți

400

500

Grup țintă

CR1 Nord-Est

350

330

CR2 Sud-Est

443

341

CR3 Sud - Muntenia

400

337

CR4 Sud – Vest Oltenia

360

354

CR5 Vest

315

314

CR6 Nord-Vest

443

427

CR7 Centru

315

315

Total: 2626

Total: 2418
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Aspecte calitative privind implementarea proiectului
Pe parcursul derulării proiectului, 7 organizații sindicale de unitate și o federație au
solicitat afilierea la Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, adăugând astfel la
numărul de membri ai confederației aproximativ 4000 de lucrători sindicalizați.
Organizațiile care au solicitat afilierea la structura Confederației Sindicale
Naționale MERIDIAN în intervalul perioadei de raportare:
Data
solicitării
afilierii
30.06.2011
16.11.2011
15.11.2011
29.07.2011
27.07.2011
12.07.2011
12.07.2011
21.02.2011

Denumire organizație
FEDERAȚIA SINDICATELOR AEROPORTUARE DIN
ROMÂNIA
Sindicatul "SOLIDARITATEA 99" E.M. LIVEZENI
Sindicatul Minier Cărbunele CNH S.A.
Sindicatul Liber EM Lonea
Sindicatul Liber Independent al E.M. VULCAN
Sindicatul Liber E.M. LUPENI
Sindicatul Liber E.M. PAROȘENI
Sindicatul Prietenia Giurgiu

Nr.
membri
600
350
148
850
actualiz
1313
923
30

Implicarea CSN MERIDIAN în rezolvarea unor probleme specifice ce au fost
identificate în urma unor evenimente locale:


Situația alarmantă din Vrancea privind spitalele locale, apărută ca urmare a lipsei
comunicării și dialogului între autoritățile locale și centrale ( CSN MERIDIAN s-a
implicat pentru facilitarea și organizarea în septembrie 2011, a unei întâlnirii
dintre primarii localităților și ministrul sănătății, în urma căreia s-au stabilit
premisele unei cooperări mai strânse între aceste instituții, în folosul comunități.)



Situația de la Bălan ( contribuția CSN MERIDIAN la reluarea furnizării de energie
termice pentru școala din localitate – a se vedea comunicatul CSN MERIDIAN pe
această temă din 25 octombrie 2011)
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Activități desfășurate în ultimul an, relevante pentru implementarea proiectului
“Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, în care au fost
implicați consultantul activități sindicale și consultantul advocacy și concepte.
Valorificarea rezultatelor activităților din proiect de către beneficiar și partener,
prin luări de poziție, acțiuni și evenimente în cadrul procesului de dialog social.



18 noiembrie 2011. Participarea domnului Dumitru Fornea, reprezentantul CSN
MERIDIAN în Comitetul Economic și Social European (consultantul advocacy și
concepte din proiect) la Congresul Federației Sindicale Naționale „Navigatorul”.



17 noiembrie 2011. Participarea reprezentantului CSN MERIDIAN în Comitetul
Economic și Social European la dezbaterea privind industria europeană de
apărare, organizată la Bruxelles, de Comisia Consultativă pentru Mutații
Industriale din cadrul CESE. Cu această ocazie s-a introdus și prezentat
propunerea CSN MERIDIAN de a se elabora un aviz de inițiativă al CESE pe
tema industriei de apărare. Confederația a formulat această propunere de aviz de
inițiativă, în contextul solicitărilor venite din partea Federației Sindicatelor din
Industria de Apărare UNIREA, de a se găsi la nivelul instituțiilor europene
abilitate, posibilități de susținere politică și juridică pentru acțiunile întreprinse de
federație pentru protejarea locurilor de muncă ale lucrătorilor din ind. de apărare



31 octombrie 2011. Participarea domnului Ion Popescu, Președintele CSN
MERIDIAN la ședința Comitetului Interministerial pentru trecerea la EURO,
desfășurată la sediul Băncii Naționale a României. Subiecte de discuție:
îndeplinirea criteriilor de convergență nominale în contextul recentelor evoluții din
zona euro; cadrul european de asistență financiară pentru stabilirea
macroeconomică a UE



27 octombrie 2011. Intervenția dlui. Dumitru Fornea, reprezentantului CSN
MERIDIAN în Comitetul Economic și Social European, la Sesiunea Plenară a
CESE, în prezența dlui. Dacian Ciolos, Comisarul European pentru agricultură și
dezvoltare rurală. Cu această ocazie s-a prezentat concluziile studiului sociologic
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realizat în cadrul proiectului și s-a subliniat importanța creșterii impactului
dialogului social în zonele rurale


26 octombrie 2011.
 Conferință de presă pentru lansarea acordului național între cele cinci
confederații sindicale reprezentative la nivel național și confederațiile
sindicale patronale reunite în PATROROM, pentru promovarea dialogului
social bipartit și recunoașterea reciprocă ca actori reprezentativi în relațiile
industriale.
 Dezbaterea și adoptarea în Sesiunea Plenară a Comitetului Economic și
Social European, a avizului de inițiativă pe tema tratării și procesării
deșeurilor miniere și industriale din UE, în scopuri economice, sociale și
medioambientale, în care raportor a fost dl. Dumitru Fornea, reprezentantul
CSN MERIDIAN în CESE.



21-23 octombrie 2011. Seminarii de formare activiști sindicali în domeniul
dialogului social, organizate de Confederația Sindicală Națională Meridian și
Federația Agricultorilor “Fermierul”, în cadrul proiectului “Împreuna pentru
dezvoltarea dialogului social în România”.



20 octombrie 2011. Participarea reprezentantului CSN MERIDIAN în CESE (
consultantul advocacy și concepte în proiect) la un eveniment organizat la invitația
domnului Radu Nicosevici, membrul al Comitetului Economic și Social European,
Președintele Academia de Advocacy. Tema dezbătută: “Consiliul Economic și
Social din România-de la ineficiență la excelență în dialogul social și civic”.
Membrii români ai CESE, au susținut în prezența unor reprezentanți ai presei
viziunea lor privind modul în care ar trebui să funcționeze CES România.



12 – 14 octombrie 2011. Acțiuni de pichetare a Ministerului Finanțelor Publice. La
acțiunile de protest au participat toate sindicatele din industria de apărare, inclusiv
cele din aeronautică, indiferent de apartenența la o federație sau alta. CSN
MERIDIAN s-a solidarizat cu acțiunile colegilor din industria de apărare și
aeronautică, sprijinind lista de revendicări adresată Ministerului Finanțelor Publice.
Președintele CSN MERIDIAN, a susținut revendicările sindicatelor din apărare în
cadrul dezbaterii pe tema situației sectorului industriei de apărare, pe care
Comisia pentru Industrie și Servicii din Camera Deputaților a organizat-o la
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inițiativa confederației noastre, joi, 13 octombrie 2011. La dezbatere au fost invitați
să participe: membrii ai Parlamentului României, reprezentanți ai organizațiilor
sindicale și patronale din domeniu, reprezentanți ai mass-media. Discuțiile au fost
moderate de dl. Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru Industrie și Servicii din
Camera Deputaților. Pe parcursul dezbaterilor au avut intervenții:
 dl. Mircea Toader, președintele grupului PDL din Camera Deputaților și
membru al Comisiei pentru Industrie și Servicii
 dl. Victor Cazana, șef oficiu OPSPI ( Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării
în Industrie )
 dl. Ion Popescu, președintele CSN MERIDIAN
 dl. Adrian Nania, presedintele Federației Sindicatelor din Industria de Apărare
UNIREA
 dl. M.Sc (aviație) Viorel Manole, Director Executiv al Asociației Patronale
Române a Producătorilor de Tehnica Militară – Patromil
 Parlamentari, membri ai Comisiei pentru Industrie și Servicii din Camera
Deputaților


21 septembrie 2011. Scrisoarea deschisă a celor cinci confederații sindicale
reprezentative, adresată primului ministru, prin care se comunica hotărârea
acestor organizații de a se suspenda pe o perioadă nedeterminată, din toate
comisiile de dialog social și din Consiliul Economic și Social, înființate conform
Legii nr. 62/2011. Tot prin acestă scrisoare se solicita convocarea și întrunirea de
urgență a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social
Motivele suspendării:
 Poziționarea prin Legea nr. 62/2011a dialogului social în România, prin
cele două forme de manifestare, bi și tripartite, în afara contextului
european stabilit prin tratatele UE și convențiile Organizației Internaționale
a Muncii, în sensul asigurării dreptului garantat la negocieri colective.
 Suprimarea prin lege a Contractului Colectiv de Muncă la nivel Național și
neadoptarea unei reglementări privind stabilirea sectoarelor de activitate au
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condus la imposibilitatea obținerii reprezentativității partenerilor sociali și,
implicit la imposibilitatea negocierilor colective la toate nivelurile
 Anularea calității de partener social conferit de reprezentativitate prin
eliminarea principiului consensualizării privind participarea în cadrul
instituțiilor de dialog social, incusiv CES din România
 Suprimarea dialogului social în cadrul instituțiilor tripartite prin scoaterea
partenerilor( de ex CNAS) sau neconvocarea acestora în ultimul an ( de ex
ANOFM )
 Lipsa de interes privind dialogul social manifestată de Guvern evidențiată si
de faptul că nici măcar Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social nu a
fost vreodată convocat.


14-18 septembrie 2011. Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, împreună
cu Federația Națională Sindicală JUSTIȚIA au organizat, în parteneriat cu
Uniunea Europeană a Grefierilor, Adunarea Generală a E.U.R. A fost pentru prima
dată în istoria de 44 de ani a acestei organizații profesionale europene când cel
mai important eveniment statutar anual al ei, s-a desfasurat într-o țară din Europa
de Est – România. La Adunarea Generală E.U.R. au participat peste 100 de
persoane din țară și de peste hotare. Printre participanți:

 Dl. Thomas Kappl, Președintele Uniunii Europene a Grefierilor
 Dl. Ion Popescu, Președinte Confederația Sindicală Națională MERIDIAN
 Dl. Mircea Geoana, Președintele Senatului României
 Dl. Cătălin Predoiu, Ministru,Ministerul Justiției din România
 Dl. Eberhard Desch, Ministerul Federal al Justiției din Germania. A prezentat
mesajul dnei. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Ministrul Federal al
Justiției din Germania

 Dna. Amélie Leclercq, Directoratul General pentru Justiție din cadrul Comisiei
Europene. A prezentat mesajul dnei. Françoise Le Bail, Directorul General DG
Justiție, Comisia Europeană
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 Dl.

John Stacey, Președinte al Comisiei Europeane pentru Eficiența Justiției
(CEPEJ)

 Dl.Jeffrey

Apperson,
Președintele
Administrarea Curților de Justiție (IACA)

Asociației

Internaționale

pentru

 Dl.

Chris Pitt-Lewis, Membru al Consiliului de conducere ELRA (European
Land Registry Association – Asociația Europeană a Registrului Funciar)

 Dna. Gabriela Scutea, Procuror General Adjunct, Ministerul Public
 Dna. Cristiana-Mihaela Craciunescu, Director, Școala Națională de Grefieri


28 august 2011. Participarea dlui. Ion Popescu, președintele CSN MERIDIAN, la
manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Minerului în localitatea Roșia Montana
din județul Alba. Președintele confederației s-a adresat celor aproximativ 5000 de
participanți care s-au strâns pe stadionul “Minerul” pentru a urmări programul
cultural-artistic propus de organizatori ( printre care și Sindicatul “Viitorul
Mineritului”, afiliat la CSN MERIDIAN ). În intervenția sa, președintele CSN
MERIDIAN a alocat cateva minute pentru a prezenta rolul dialogului social și civic
pentru rezolvarea problemelor comunităților locale și a informat publicul cu privire
la proiectul implementat de confederație. Afișe și bannere au fost poziționate la
locul evenimentului.



20 august 2011. Participarea președintelui CSN MERIDIAN la manifestările
cultural-artistice prilejuite de sărbătorirea Zilei Lacului Siriu, judetul Buzău la care
au participat câteva mii de persoane. În intervenția sa, președintele CSN
MERIDIAN a alocat cateva minute pentru a prezenta rolul dialogului social și civic
pentru rezolvarea problemelor comunităților locale și a informat publicul cu privire
la proiectul implementat de confederație. Afișe și bannere au fost poziționate la
locul evenimentului.



26 iulie 2011. Organizațiile sindicale din Valea Jiului membre ale Centralei
Miniere Meridian au încheiat un PROTOCOL cu Ministerul Economiei Comerțului
și Mediului de Afaceri. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a
fost reprezentat de dl. Ministru Ion Ariton și de dl. Mihai Sorin Gaman, Directorul
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Direcției Generale de Resurse Minerale. Compania Nationala a Huilei S.A. a fost
reprezentată de directorul general, dl. Constantin Jujan.


19 mai 2011. Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, împreună cu
Comitetul Economic și Social European și în parteneriat cu Televiziunea Română,
a organizat la Cluj Napoca, o audiere publica cu tema: " Tratarea și exploatarea în
scopuri economice și ecologice a deșeurilor industriale și miniere din Uniunea
Europeană".Prin intermediul acestei audieri publice s-a intentionat să se aducă în
atenția opiniei publice problema deșeurilor miniere și industriale din perspectiva
provocărilor pentru mediul înconjurător dar și a oportunităților economice și
sociale care ar putea să apară dacă s-ar lua în considerare procesarea deșeurilor
miniere, a deșeurilor rezultate în siderurgie și metalurgie sau a deșeurilor rămase
prin arderea cărbunelui în termocentrale.
Evenimentul a făcut parte din programul de acțiuni al Comitetului Economic și
Social European pentru elaborarea avizului din proprie initiațivă al CESE cu
acelașii nume. La discuțiile de la Cluj Napoca au participat aproximativ 80 de
persoane, reprezentând CESE,Televiziunea Română, Parlamentul României,
Guvernul României, Garda de Mediu, Agenția Națională pentru Resurse Minerale,
Institutul Geologic Român, organizații sindicale și patronale naționale și europene,
instituții de cercetare din domeniu, organizații de mediu, studenți, profesori, etc.
Moderatorul evenimentului a fost dl. Sorin Burtea, realizatorul emisiunii de la TVR
1 “ Interes general ”



25 mai - 27 aprilie 2011. Perioadă în care CSN MERIDIAN împreună cu
partenerul din proiect, a organizat un număr important de evenimente și activități
în toate Regiunile de Dezvoltare a României la care au participat 840 persoane.
Participanții la aceste evenimente au reprezentat factori de decizie de la nivel
local, regional și central, (membri ai Parlamentului României, prefecți, primari,
consilieri, etc), agenții descentralizate, organizații sindicale și patronale, organizații
neguvernamentale, persoane co-interesate și reprezentanți ai presei.
 25 mai 2011. Conferința Regională de Lansare a proiectului “Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în Romania”, Timișoara
 18 mai 2011. Conferința Regională de Lansare a proiectului “Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în România”, Baia Mare
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 9 – 14 mai 2011. Cursurile de “formare formatori”, București. La cursurile de
„formare formatori” organizate în mai, au fost pregătite 26 de persoane,
selectate din cadrul organizațiilor sindicale membre ale CSN MERDIAIN și
Federației Agricultorilor. Programul de formare a avut ca scop dobândirea de
către participanți a aptitudinilor necesare și dezvoltarea competențelor
profesionale pentru activitatea de formare formatori.
 10 mai 2011. Conferința Regională de Lansare a proiectului “Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în România”, Brașov
 5 mai 2011. Conferința Regională de Lansare a proiectului “Împreună pentru
dezvoltare dialogului social în România”, Ploiești
 4 mai 2011. Conferința Regională de Lansare a proiectului “Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în România”, Craiova
 29 aprilie 2011. Conferința Regională de Lansare a proiectului “Împreună
pentru dezvoltarea dialogului social în România”, Suceava
 28 aprilie 2011. Conferința Regională de Lansare a proiectului “Împreună
pentru dezvoltarea dialogului social în România”, Focșani
 27 aprilie 2011. Conferința Natională de Lansare a Proiectului “ Împreună
pentru dezvoltarea dialogului social în România “ s-a desfășurat la data de 27
aprilie 2011, în sala “ Drepturilor Omului “ din Palatul Parlamentului și a fost
onorată de prezența a peste 100 de participanți din București și din diferite
regiuni ale țării, reprezentând: organizații sindicale, patronale și ale societății
civile, Parlamentul European și Parlamentul României, Comitetul Economic și
Social European și Consiliul Economic și Social din România, agricultori
neafiliați în forme de organizare asociativă, reprezentanți ai presei și
Televiziunii Române.
Conferința de lansare a fost primul eveniment public major din programul de
acțiuni prevăzute în proiect. Dezbaterile din cadrul conferinței au fost moderate
de dl. Sorin Burtea, realizatorul emisiunii “ Interes general “ de la Televiziunea
Romana. Pe lângă intervențiile prevăzute în agenda evenimentului ( dl. Ion
Popescu, Președintele CSN MERIDIAN, dl. Ginu Toma, Managerul de Proiect,
dl. Ion Albu, Președinte Executiv CSN MERIDIAN și dl. Dumitru Fornea
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membru al Comitetului Economic și Social European), la discuții au mai
participat: dl. Florian Costache, Președintele Consiliului Economic și Social din
România; dl. Iulian Iancu, Președintele Comisiei pentru Industrie a Camerei
Deputaților din Parlamentul României; dl. Mircea Toader, lider al Grupului
Parlamentar PDL din Parlamentul României; dna. Sorina-Luminița Plăcintă,
membră a Senatul României; dl. George Sabin Cutaș, membru al
Parlamentului European; dna. Maria Grapini, reprezentantă a patronatelor și a
Partidului Conservator; dl. Radu Nicosevici, membru al Comitetului Economic
și Social European, dl. Gheorghe Simion, CNSLR FRĂȚIA.
Atât înainte de conferința de lansare cât și pe urmă, președintele CSN
MERIDIAN a participat la câteva emisiuni teleivizate în care a avut ocazia să
promoveze evenimentul și să facă o scurtă prezentare a proiectului și a
obiectivelor sale. Astfel, dl. Ion Popescu, a participat, luni 25 aprilie 2011, ora
13 și marți 26 aprilie 2011, ora 16 la Antena 3 iar Joi, 28 aprilie 2011, ora
14:30, la TVR în cadrul emisiunii realizate de dl. Sorin Burtea: " Interes
General ", o emisiune care tratează probleme de interes socio-economic
printre care și aspecte legate de legislația socială, fondurile europene și
integrarea europeană. Doamna Maria Grapini, unul dintre partenerii nostri
sociali care a intervenit în cadrul Conferinței Naționale de Lansare a
Proiectului, a participat Miercuri, 27 aprilie 2011, la ora 13, la Antena 3 la o
emisiune în care a vorbit pe scurt despre proiect, conferinta de lansare și
discuțiile din cadrul acesteia.


20 aprilie 2011. Mesaj de încurajare adresat de dl. Staffan Nilsson,Preșsedintele
Comitetului Economic și Social European, CSN MERIDIAN și Federației
Agricultorilor pentru implementarea proiectului.



23 februarie 2011. Informare adresată organizațiilor membre: “De ce nu putem fi
de acord cu modificarea adusă Codului Muncii ?”



16 februarie 2011. Considerații asupra efectelor modificării Codului Muncii
propuse de Guvernul României de către confederațiile sindicale reprezentative.



10 februarie 2011. Protocol privind continuarea activității de extracție a huilei din
Valea Jiului între Ministrul Ion Ariton și sindicatele miniere din zonă.
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26 ianuarie 2011. Discuții tripartite cu FMI și OIM la sediul Consiliului și Social din
România la care a participant și ministrul muncii.



21 ianuarie 2011. Confederațiile sindicale naționale reprezentative și o parte din
organizațiile patronale, au înaintat primului ministru, propunerile lor cu privire la
revizuirea legislației muncii.

Raport de activitate al celor doi consultanți pentru perioada feb.– oct. 2011
Detalierea acțiunilor realizate în conformitate cu manualul operațional al proiectului și cu fișele de
post corespunzătoare fiecărei poziții în parte

Februarie 2011


Contribuţie la elaborarea unei baze de date la nivel central, cu datele de contact
ale actorilor importanţi pentru realizarea obiectivelor proiectului:
 Presă şi televiziune
 Parteneri sociali din mediul privat (organizaţii sindicale şi patronale)
 Partenerii sociali din administraia publică locală
 Organizaţii neguvernamentale cu obiective relevante pentru activitățile
prevăzute în proiect

Martie 2011


Activităţi de promovare a proiectului în rândul partenerilor sociali sau al
organizaţiilor societăţii civile organizate la nivel local şi regional. Contactarea
reprezentanţilor organizaţiilor partenerilor sociali de la nivel naţional pentru
informarea lor cu privire la scopul proiectului şi la intenţia noastră de a încheia
parteneriate cu organizaţiile locale şi regionale ale acestora.



Studii de identificare a actorilor sociali relevanţi pentru obiectivele proiectului, în
special organizaţiile care nu sunt parte a structurilor organizatorice ale partenerilor
sociali recunoscuţi.
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Conceperea formatului de parteneriat şi încheierea protocoalelor de parteneriat cu
Primăria Ariceştii Rahtivani din judeţul Prahova, în data de 3.03 2011 şi respectiv
Primăria Moldova Nouă din judeţul Caraş-severin, în data de 7.03.2011.



La începutul lunii martie, s-au transmis propunerile de parteneriat pentru semnare
către următoarele primării :
 Primăria Roşia Montană
 Primăria Măgurele
 Primăria Municipiului Iaşi
 Primăria Municipiului Petroşani
 Primăria Aninoasa
 Primăria Municipiului Brad
 Primăria Uricani
 Primăria Petrila
 Primăria Municipiului Lupeni
 Consiliul Judeţean Gorj
 Primăria Vulcan

Aprilie 2011


Studiu de documentare și elaborarea documentului cu titlul: “Contextul european
pentru dialog social “, material ce a făcut parte din mapa pentru Conferinţa
Naţională de Lansare a proiectului dar şi din mapele conferinţelor regionale de
lansare a proiectului.Documentul mai sus menţionat prezintă aspecte privind
dialogul social dintr-o perspectivă europeană, pe baza experienţei acumulate de
consultantul advocacy și concepte, în poziţia de responsabil al departamentului de
relații internaționale și de membru al Comitetului Economic şi Social European.
Principalele teme abordate în acest material:
 Istoricul şi evoluţia dialogului social în Uniunea Europeană
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 Baza legală a dialogului social la nivel european.
 Criza financiară internaţională, deficitele financiare mare ale unor State
Membre şi reprecursiunile ei asupra abordărilor politice privind dialogul social.
Materialul se poate accesa pe pagina web a CSN MERIDIAN la următorul link:
http://www.csnmeridian.ro/files/docs/Interventie%20Dumitru%20Fornea%20CESE
%2027%20aprilie%202011.pdf


Pregătit o prezentare Power Point a Comitetului Economic şi Social European
pentru a fi disponibilă grupului ţintă în cadrul Conferinţei Naţionale de Lansare a
Proiectului dar şi pe tot parcursul desfăşurării proiectului. Prezentarea se poate
accesa pe pagina web a CSN MERIDIAN la următorul link:
http://www.csnmeridian.ro/files/docs/Prezentare%20CESE%20Dumitru%20Forne
a%2027%20aprilie%202011.pdf



Consultantul advocacy și concepte a efectuat demersurile necesare la Bruxelles,
în perioada premergătoare Conferinţei Naţionale de Lansare a Proiectului pentru a
avea un mesaj de salut, în mapa evenimentului, din partea domnului Staffan
Nilsson, Preşedintele Comitetului Economic şi Social European. Materialul se
poate accesa pe pagina web a CSN MERIDIAN la următorul link:
http://www.csnmeridian.ro/files/docs/Scrisoare%20Presedintelui%20CESE%20Sta
ffan%20Nilsson%2020%20aprilie%202011.pdf



Elaborarea unui material cu titlul: “Concluzii şi imagini de la Conferinţa
Naţională de Lansarea Proiectului: Împreună pentru Dialog Social în
România” şi postarea acestuia pe pagina web a CSN MERIDIAN cu scopul de a
face cunoscute şi disponibile, în cel mai scurt timp posibil ( 28 aprilie – la o
jumătate de zi de la Conferinţa Naţională de Lansare ), materialele prezentate de
panelişti, concluziile trase şi fotografii din timpul evenimentului. Scopul acestei
activităţi a fost de a permite grupului ţintă un acces nemijlocit şi permanent la
informaţiile cu care au luat contact în cadrul conferinţei de lansare precum şi a
face cunoscut proiectul altor categorii de persoane care vizitează pagina web a
confederaţiei. Articolul web se poate accesa la următorul link:
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1012/
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Mai 2011


Participare şi intervenţie a consultantului advocacy și concepte prevăzută în
cadrul programului Conferinţei Regionale de Lansare a Proiectului în Regiunea
Nord-Vest. Intervenţia orală a fost adaptată specificului regional.



Informare şi documentare pentru a determina modul de corelare a temelor din
cercetarea sociologică pe tema parteneriat social, cu obiectivele proiectului.
Analizat propunerea de chestionar şi consultări cu sociologul precum şi ceilalţi
colegi cu atribuţii în activităţile pentru elaborarea studiului.



Consultarea sociologului şi a celorlalte persoane cu atribuţii în activitatea 6 pentru
a contribui la identificarea potenţialilor subiecţi ai eşantionului de cercetare şi
realizarea unei baze de date cu grupurile ţintă vizate în realizarea studiului.



Constituirea bazei de date în care vor fi integrate propunerile legislative venite din
parte organizaţiilor sindicale, patronale şi alte ONGuri cu activităţi relevante
obiectivelor proiectului. Analizarea propunerilor pentru modificarea legii dialogului
social, venite din partea organizaţiilor sindicale, în urma desfăşurării conferinţei
naţionale de lansare a proiectului. Primele propunerile de modificare au venit din
partea organizaţiilor membre ale CSN MERIDIAN (Uniunea Teritorială – filiala
judeţenă Maramureş a CSN MERIDIAN), Asociaţia Consorţiul Zonal pentru
Dezvoltare Socială Maramureş şi din partea Asociaţiei Angel

Iunie 2011


Cooperare cu consultantului pentru dialog social la conceperea și redactarea
documentarului privind dialogul social care constituie un material de sprijin în
activitățile de consiliere pe tema dialogului social și al relațiilor industriale.
Deasemenea, documentul mai sus menționat, a fost conceput și pentru a fi utilizat
ca bază de discuție în cadrul evenimentelor locale, participanții fiind incurajați să
contribuie la dezvoltarea acestuia cu propunerile și comentariile lor.



Consultantul advocacy și concepte a purtat discuții cu Secretarul General al
Confederației Sindicatelor Democratice din România pentru o eventuală
cooperare la nivelul Regiunii 7, în ceea ce privește desfășurarea activităților
proiectului, între CSDR, CSN MERIDIAN și Federația Agricultorilor. Consultarea
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domnului Florian Buzatu, cordonatorul regional pentru Regiunea 7 pentru a
verifica oportunitatea unui asemenea parteneriat.


Contactat reprezentanți din structura de conducere a unor organizații patronale (
ACPR si UGIR 1903) pentru a le prezenta pe scurt proiectul și ai informa cu
privire la intenția noastra de a încheia unele parteneriate la nivel local cu
organizații din structura acestor confederații patronale.



S-au încheiat doua parteneriate la nivel local. Parteneriatul cu Primăria din Roșia
Montană - discuțiile au fost inițiate în martie dar parteneriatul de colaborare s-a
semnat în iunie; Parteneriatul cu Primăria din Abrud – discuțiile au inceput în iunie
iar parteneriatul s-a încheiat în aceeași lună.



În urma discuțiilor avute cu Secretarul General al Confederației Sindicatelor
Democratice, s-a făcut invitația ca această importantă organizație sindicală din
România să colaboreze cu noi pentru identificarea problemelor sau a
oportunităților rezultate din recenta modificare a Legii Dialogului Social. Drept
urmare, am primit un material cu titlul: „Scurte considerații privind Legea nr.
62/2011 – Legea Dialogului Social” document pe baza caruia s-au motivat
propunerile de modificare legislativă venite din partea acestei organizații.



Pe baza rapoartelor primite de la coordonatorii regionali, de la consultantul
formare profesională și a minutei Conferinței Naționale de Lansare a Proiectului,
la data de 2 iunie 2011, s-a realizat și postat un material pentru pagina de web a
CSN MERIDIAN cu titlul: „Concluzii și imagini de la evenimentele desfasurate
în perioada 27 aprilie – 25 mai 2011, în cadrul proiectului: Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în România”. Articolul a fost creat cu scopul de
face cunoscute membrilor și colaboratorilor CSN MERIDIAN, acțiunile realizate în
perioada respectivă și anume: Conferința Națională de Lansare a Proiectului, 7
Conferințe Regionale de Lansare a Proiectului și Cursul de “formare formatori”.
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1047/

Iulie 2011


Împreună cu sociologul și cu responsabilii în proiect pentru această activitate s-au
analizat și sortat chestionarele completate de către persoanele din grupul țintă
înainte de a fi introduse în baza de date. S-au stabilit măsurile care trebuie să fie
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luate pentru încadrarea în graficul acestei activități așa cum este prevăzut în
manualul operațional și s-a urmărit gradul de realizare a indicatorilor cantitativi și
calitativi ai chestionarelor.


Împreună cu sociologul și cu ceilalți responsabili în proiect pentru această
activitate, s-au revizuit listele cu persoanele din grupul țintă care participa la
cercetare. Listele au fost adaptate realității din teren dar s-a ținut cont de
indicatorii obligatorii prevăzuți în proiect.



Continuarea cooperării cu consultantului pentru dialog social si responsabilul
activitate sindicală la conceperea și redactarea documentarului privind dialogul
social care constituie un material de sprijin în activitățile de consiliere pe tema
dialogului social și al relațiilor industriale.



Acordare de asistenţă, atunci cand a fost solicitată, in domeniul meu de
competenta și în conformitate cu fișa postului, pentru pregătirea evenimentelor
locale.



Pe baza rapoartelor primite de la coordonatorii regionali, s-a realizat și postat 7
materiale pentru pagina de web a CSN MERIDIAN în legătură cu evenimentele
locale desfășurate în țară.Articololele au fost create cu scopul de face cunoscute
membrilor și colaboratorilor CSN MERIDIAN, o parte a evenimentele locale
realizate în luna iulie și anume:
1. Ocna Șugatag,jud. Maramureș, joi, 21 iulie 2011
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1062/
2. Sighetul Marmației și Bârsana, jud. Maramureș, miercuri, 20 iulie 2011
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1059/
3. Vișeul de Sus, jud. Maramureș, marți, 19 iulie 2011
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1061/
4. Satul Mare și Râcșa, jud. Satul Mare, vineri, 8 iulie 2011
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1060/
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5. Aghireșu, sat Ticu-Colonie, jud. Cluj, joi, 14 iulie 2011
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1058/
6. Tg. Mureș și Cristești, jud. Mureș, vineri, 8 iulie 2011
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1052/
7. Câmpeni și Roșia Montană, jud. Alba, vineri, 1 iulie 2011
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1051/
De asemenea, pe acceași pagină am postat la rubrica GALERIE, fotografii de la
evenimentele locale.
http://www.csnmeridian.ro/galerie_foto/ro/45/
August 2011


Conform atribuțiilor din fișa postului și a notei de oportunitate aprobate de
managerul de proiect, în perioada 19 – 22 august 2011 consultantul advocacy și
concepte a efectuat o delegație în Orașul Tg. Neamț, ocazie cu care s-a prezentat
Primarului orașului Tg. Neamț și Primarului comunei Vînători-Neamț, obiectivele
proiectului “Împreună pentru dezvoltarea dialogului Social în România”. De
asemenea, în cadrul acestor întâlniri s-a făcut invitația de a încheia un protocol de
parteneriat și s-a discutat despre posibilitatea desfășurării în regiune a unei serii
de evenimente locale și mese rotunde, pe baza mesajului de intenție trimise cu
cateva zile înainte.



Conceperea și redactarea mesajului de intenție adresat Primarului orașului Tg.
Neamț ( 18.08.2011) și Primarului comunei Vînători-Neamț ( 8.08.2011) prin care:
 Se făcea cunoscută intenția noastră de a organiza în regiune o serie de
evenimente locale
 Se solicita spijinul necesar din parte acestor primării
 Se arăta care este contribuția noastră



Conceperea și redactarea mesajului de informare (24.08.2011) a Coordonatorului
Centrului Regional Nord-Est și a managerului de proiect, prin care s-a făcut:
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 informare cu privire la rezultatul discuțiilor avute cu cei doi primari
 recomandări pentru demararea acțiunilor locale în această regiune


Încheiat protocol de parteneriat între CSN MERIDIAN și Primăria Tg. Neamț
(înregistrat la Primăria Orașului Tg. Neamț cu Nr. 18816, la data de 22 august
2011) și înaintat pentru analizare și eventuală semnare, Protocol de parteneriat
între CSN MERIDIAN și Primăria Vînători-Neamț



Contribuție la redactarea documentarului pentru seminarul de formare de activiști
sindicali – dialog social ( 66 pag. )



Participare la Întâlnirea Comitetelor Executive ale CSN MERIDIAN și al Federației
Agricultorul “Fermierul” din data de 23 august 2011, de la sediul CSN MERIDIAN
și realizarea procesului verbal al întâlnirii ( 7 pag. ).



Acordare de asistenţă, atunci cand a fost solicitată pentru pregătirea
evenimentelor locale. Contribuție la organizarea evenimentelor locale. 7.3 si 7.5

Septembrie 2011


Participare la discuțiile preliminare pentru elaborarea strategiei necesare pentru
campania de promovare a importanței dialogului social, a rolului mișcării sindicale
și a proiectului.



Participarea la discuțiile preliminare pentru elaborarea conceptului și conținutului
fluturașilor, pliantelor, afișelor și broșurilor care vor fi utilizate în cadrul acestei
activități. Contribuție la selectarea și centralizarea pozelor de la evenimentele
locale și de la mesele rotunde organizate de centrele regionale. Din sutele de
fotografii realizate, s-au identificat și prelucrat, fotografiile cele mai reprezentative,
care pot fi folosite pentru realizarea unor articole web de promovare a activităților
realizate în cadrul proiectului.



Pe baza rapoartelor narative primite de la coordonatorii regionali, s-au creat fișe
ale evenimentelor ( text + fotografii) pentru a fi postate pe pagina de web a
proiectului și pe pagina de proiect a beneficiarului.



Pe baza rapoartelor primite de la coordonatorul Centrului Regional Nord-Vest, s-a
realizat și postat pe pagina de web a CSN MERIDIAN, un material amplu despre
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principalele activități desfășurate în perioada 2 august – 29 septembrie 2011, de
acest centru regional. Articolul web are titlul: “Activitățile Centrului Regional
Nord-Vest, desfășurate în perioada 2 august – 29 septembrie 2011, în cadrul
Proiectului:Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România“.
http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1131/ Articolul a fost creat cu scopul de face
cunoscute membrilor și colaboratorilor CSN MERIDIAN, activitățile desfășurate în
cadrul proiectului.


Tot pe pagina web a beneficiarului www.csnmeridian.ro , s-au postat la rubrica
GALERIE http://www.csnmeridian.ro/galerie_foto/ro/45/ fotografii de la activitățile
proiectului.

Octombrie 2011


Contribuție la organizarea evenimentelor Regiunea Centru in octombrie 2011



Contribuție la pregatirea materialelor informative pentru activitățile legate de
desfășurarea seminariilor organizate în perioada 21-23 octombrie 2011, la
Predeal, jud. Brasov, Seminarii de formare – activiști sindicali în domeniul
dialogului social, pentru trei grupe de sindicaliști din structura CSN MERIDIAN.
Programul de formare s-a adresat in principal membrilor comisiilor de dialog social
organizate la nivelul ministerelor și prefecturilor precum și delegațiilor sindicali
participanți la negocieri colective.



Consultantul advocacy și concepte cât și consultantul activități sindicale au făut
parte din echipa care a organizat seminariile de formare activiști sindicali în
domeniul dialogului social. Consultantul advocacy și concepte s-a deplasat la
Predeal, jud. Brasov:



Participare la discuțiile preliminare pentru identificarea conceptului care va sta la
baza spotului publicitar de promovare a proiectului prin difuzare pe posturile de
televiziune.



Activitate de documentare pentru realizarea conceptului și conținutului fluturașilor,
pliantelor, afișelor și broșurilor care vor fi utilizate în cadrul acestei activități.



Participare la ședința comună al Birourilor Executive CSN MERIDIAN și Federația
Agricultorilor, joi 20 octombrie 2011
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Realizat și postat pe pagina de web a CSN MERIDIAN, un material despre
seminariile organizate in perioada 21-23 octombrie 2011, la Predeal, jud. Brasov.
Articolul web are titlul:”Seminarii formare de activiști sindicali în domeniul
dialogului social ”http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1146/. Articolul a fost creat
cu scopul de face cunoscute membrilor și colaboratorilor CSN MERIDIAN,
activitățile desfășurate în cadrul proiectului.



Tot pe pagina web a beneficiarului www.csnmeridian.ro , s-au postat la rubrica
GALERIE http://www.csnmeridian.ro/galerie_foto/ro/45/ fotografii de la acțiunea
de la Predeal.
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