CUVANT DE DESCHIDERE

Doamnelor si domnilor,
Stimati colegi,

Am deosebita onoare de a marca prin cuvantul meu deschiderea oficiala a
Conferintei Nationale de Lansare a proiectului “Impreuna pentru un dialog
social in Romania”
Dialogul intre partenerii sociali –sindicate, patronate, Guvern –constituie in
toata lumea o cerinta obiectiva si poate deveni o realitate a dezvoltarii economicosociale intr-un stat de drept, democratic si social.
Proiectul face posibila si chiar necesara atat in mediul urban, cat si in mediul
rural – printr-o comunicare corecta – transmiterea sentimentului responsabilitatii
din perspectiva cunoasterii realitatilor, prin identificarea si constientizarea unor
probleme majore ale societatii noastre, cum ar fi: saracia, excluziunea sociala,
neocuparea, discriminarea, munca fara forme legale, lipsa de reprezentare,
inflexibilitatea si lipsa de mobilitate a fortei de munca, abuzul patronal.
Intamplarea – sau poate nu? – a facut ca acest eveniment sa aiba loc in
contextul adoptarii de catre Guvern, prin procedura asumarii raspunderii, a
proiectului Legii dialogului social – act normativ fundamental pe care il receptam
ca un factor de dezechilibru social.
Iata un argument de stricta actualitate care dovedeste ca dialogul social
este o tema de permanent interes general, atat pentru sindicate, patronate si
Guvern, cat si pentru cei carora li se adreseaza proiectul nostru “Impreuna
pentru un dialog social in Romania”, respectiv pentru cei aproximativ 7.000
de participanti, ca rezultat anticipat al proiectului.
In acest cadru conceptual, proiectul “Impreuna pentru un dialog social
in Romania” – sustinut de catre Confederatia Nationala Sindicala Meridian,
impreuna cu Federatia Agricultorilor din Romania – isi propune urmatoarele
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obiective:
-

sa dezvolte mijloacele specifice dialogului social in medii si domenii
care, in prezent, manifesta o participare scazuta la activitatea
institutionalizata (asociativa, sindicala sau de alta natura);

-

sa identifice noi modalitati de exprimare a dialogului social in cadrul
comunitatilor locale si/sau profesionale;

-

sa propuna mijloace concrete de asigurare a egalitatii de sanse si de
imbunatatire a ratei de ocupare pe piata muncii;

-

dezvoltarea durabila in medii si domenii propuse de proiect,
respectiv sa fie mai bine cunoscut cadrul economic, cel social si
problemele legate de mediu, acestia fiind pilonii principali ai
dezvoltarii durabile;

-

cunoasterea resurselor comunitatilor care genereaza dezvoltare si
asigura temelia economica, determinand crearea locurilor de munca
astfel incat sa fie platite si stabile – nu cum preconizeaza Codul
muncii actual – pentru ca numai locuri de munca bine platite si
stabile creaza bunastare, stabilitate si pot determina un cadru
familial sanatos;

-

fundamentarea conceptului de munca decenta; proiectul pune
accent pe reintegrarea pe piata muncii a populatiei inactive, a
somerilor tineri, a somerilor neinregistrati, a populatiei feminine, a
grupurilor vulnerabile si a persoanelor din mediul rural.

Proiectul “Impreuna pentru un dialog social in Romania” este incadrat
in domeniul “Dezvoltarii parteneriatelor si incurajarii initiativelor pentru partenerii
sociali si societatea civila ”Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si
a intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.3 „Dezvoltarea
parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii
civile”, din cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 -2013.
Proiectul se va desfasura pe parcursul a 36 de luni iar, la final, rezultatele
proiectului vor fi cuantificabile in:
-380 de lideri sindicali instruiti, 500.000 de persoane informate
despre importanta dialogului social si a modalitatilor de implicare, 10.000 de
persoane din 400 de localitati rurale informate despre rolul dialogului social si
avantajele apartenentei la o structura asociativa, 42 de organizatii ale
societatii civile informate;
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-420 de evenimente locale, seminarii si mese rotunde;
-28 de conferinte regionale;
-4 conferinte nationale;
-concretizarea a cel putin 2 propuneri de imbunatatire a legislatiei
existente in domeniu;
-5 noi organizatii sindicale afiliate celor doi parteneri din proiect
-baza de date cu potentialul de crestere a miscarii sindicale din
Romania;
-un studiu de cercetare sociologica privind rolul si importanta
parteneriatelor sociale in promovarea dialogului social.
Vedem acest proiect, ca pe o provocare pentru intreaga societate
romaneasca intrucat actorii vor fi sindicatele, patronatele, societatea civila,
reprezentanti ai guvernului la nivel central si local, segmentele defavorizate,
fiecare in parte reprezentand o parte a societatii, iar in ansamblu, intreaga
societate romaneasca.
Va multumesc pentru interesul aratat prin insasi prezenta dumneavoastra
aici si, in continuarea Agendei conferintei, predau cuvantul invitatilor.

Ion POPESCU,
Presedinte al CSN Meridian

3

