
ÎMPREUNĂ  

pentru dezvoltarea dialogului social în 
România 

proiect implementat de  

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN 

 în parteneriat cu Federaţia Agricultorilor FERMIERUL 

 



Fișă de proiect  

Proiect finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi 
întreprinderilor” 

 

Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor 
şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea 
civilă” 
Durata de implementare: 36 luni 
Perioada: decembrie 2011 – noiembrie 2013 
 
Acoperirea proiectului 
Naţional – rural şi urban 
Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-  
   Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest 

 



Obiectivele POSDRU                                

Egalitate de şanse  

Dezvoltare durabilă 

 

Abordare interregională 



Obiectivul general al Proiectului 

 Dezvoltarea competitivă a dialogului social 

crearea unui parteneriat între două organizaţii  

    sindicale naţionale  

 consolidarea capacităţilor lor organizaţionale şi  

     dezvoltarea resurselor umane de care dispun  

prin:   



Obiective specifice ale Proiectului 

 Consolidarea capacităţii organizaţionale a celor două 

 organizaţii sindicale partenere şi intensificarea contribuţiei 

 acestora la dezvoltarea dialogului social la nivel local, 

 regional şi naţional;  

 Colaborarea cu alți parteneri sociali din cele 8 regiuni de 

 dezvoltare ale României pentru îmbunătățirea calității și 

 rezultatelor dialogului social  

 Promovarea conceptului și a activităților ce privesc 

 dezvoltarea durabilă și coieziunea socială la nivel național  

 Acțiuni comune pentru promovarea muncii decente, 

 reprezentarea egală a tuturor categoriilor de lucrători și 

 pentru îmbunătățirea calității și productivității muncii  



Obiective specifice ale Proiectului 

 Promovarea și diseminarea de bune practici din România și 

 Europa în domeniul activității sindicale  

 Dezvoltarea capacității interne a partenerilor sociali de a 

 pregăti resursele umane prin programe de formare 

 standardizate și certificate  

 Sprijinirea inițiativelor de dezvoltare a responsabilității civice, 

 prin participarea la dezbateri publice și facilitarea accesului 

 la informația de interes public  



   Abordare integrată  

• Dezvoltarea 
misiunii 
instituţionale 

• Creşterea 
capacităţii 
instituţionale 

 

• Iniţierea 
programelor 
sustenabile 

 

• Dezvoltarea 
parteneriatelor 
strategice 

Comunicare 
şi relaţii 
publice 

Formare 
continuă 

Conferinţe 
şi advocacy 

Studii şi 
cercetări 



         Activități realizate  

 Seminarii, întâlniri și evenimente locale 

   137 de evenimente locale din 220 prevăzute în proiect   

 Conferințe regionale și județene 

  27 de conferințe    

Mese rotunde și dezbateri legislative  

108  dezbateri pe teme legislative din 200 prevăzute în proiect 

Parteneriate cu actori sociali  

170 de protocoale încheiate cu actori sociali relevanți:    

administrația publică locală, organizații sindicale, NGO-       

uri, organizații patronale, instituții publice centrale   



   Formare profesională  

 curs de manager de proiect  

 26 de absolvenți certificați CNFPA  

 2 cursuri de formare formatori  

 51 de absolvenți certificați CNFPA  

2 cursuri delegat sindical 

54 de absolvenți certificați CNFPA   

8 seminarii de activiști dialog social  

120 de persoane instruite în cadrul org. sindicale 



   Propuneri de modificare legislativă  

  

  
Legea Dialogului Social, Legea nr. 62 din 2011  

Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri de 

restituire a unor contribuții de asigurări sociale de 

sănătate, OUG 17 din 2012  

Ordonanța de urgență privind aprobarea unor măsuri 

pentru recuperarea reducerilor salariale, OUG nr.19 din 

2012  

Legea privind transparența decizională în administrația 

publică, Legea nr. 52 din 2003 

Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea 

sistemului de sănătate în România  



   Propuneri de modificare legislativă  

  

  Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea 

Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 1996  

Legea poliției locale, Lg nr. 155/2010  

Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea 

contractelor de servicii publice în transportul feroviar de 

călători pe perioada 2012 – 2015 

Legislația privind deșeurile menajere 



        Promovare dialog social   

  

  Evenimente locale 
şi mese rotunde 

• Legea 52/2003 

 

• Mecanisme  
participative 

 

• Comitete 
cetățenești 

Conferințe 
județene 

• Legea 62/2010 

• Platforma 
pentru Pactele 
regionale 

• Evaluarea și 
îmbunătățirea 
mecanismelor la 
prefecturi 

Centrul de 
resurse 

• Rol de mediator 
social 

• Centru de 
informare și 
sprijin pentru 
mecanisme 
participative 



                GALERIE    

  

  



                GALERIE    

  

  



  

  

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN  

Adresa:str.D.I.Mendeleev,nr.36-38,Sector1, 

București 

Tel/Fax: 021 212 56 23  

E-mail:csnmeridian@csnmeridian.ro  

Web: www.csnmeridian.ro  

Material realizat în cadrul Proiectului “Împreună pentru 

dezvoltarea dialogului social în România”care este cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 3 

"Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor“.Domeniul 

major de intervenție 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor și 

încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile“ 
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