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Dezvoltarea competitivă a dialogului social în România prin crearea unui parteneriat între
două organizaţii sindicale naţionale, consolidarea capacităţilor organizaţionale ale acestora
prin dezvoltarea resurselor umane de care dispun şi intensificarea contribuţiei acestora la
nivel local, regional şi naţional este obiectivul general al proiectului „Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în Romania”.
Proiectul şi-a adus aportul la promovarea dezvoltării durabile şi a coeziunii sociale la nivel
naţional, la promovarea şi diseminarea de bune practici sindicale, româneşti şi europene
pentru consolidarea dialogului social şi intensificarea contribuţiei partenerilor sociali din cele
8 regiuni de dezvoltare ale României, la îmbunătăţirea calităţii şi rezultatelor dialogului
social şi reprezentarea sindicală în teritoriu, în special în mediul rural, la dezvoltarea
responsabilităţii civice, prin participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la
informaţii publice, la îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii, dezvoltarea capacităţii
interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea resurselor umane cu accent pe
standarde şi calificare, şi la promovarea şi suţinerea egalităţii de şanse în toate activităţile
organizate.
Proiectul implementat de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian în parteneriat cu
Federaţia Agricultorilor Fermierul acoperă toate regiunile ţării şi are printre rezultate:
- 7 centre regionale înfiinţate, care în perioada post–implementare vor aplica strategiile
de sustenabilitate realizate în cadrul proiectului;
- peste 16.000 participanţi, din care 10.649 grup ţintă în cadrul a 521 evenimente de
promovare a dialogului social dintre care 221 evenimente locale, 200 mese rotunde, 96
conferinţe regionale şi judeţene, 4 conferinţe naţionale;
- 300 parteneriate încheiate cu autorităţi ale administraţiei publice locale, confederaţii
sindicale, organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice şi patronate;

-

peste 500 absolvenţi în cadrul celor 20 de cursuri de formare acreditate organizate
(Manager proiect, Formator de Formatori şi Delegat sindical);
800 lideri sindicali, instruiţi în cadrul cursurilor şi seminariilor – (19 seminarii formare
activişti – dialog social);
1 studiu de cercetare sociologica – cunoştinte populaţie despre rolul şi importanţa
parteneriatelor sociale, a actorilor activi în domeniul sindical şi a disponibilităţii
intervievaţilor de a adera/susţine o asociere care să le reprezinte interesele.
peste 500.000 persoane informate despre importanţa dialogului social, prin campania
media audio şi video.

Denumirea
proiectului:

Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România

Domeniul de
activitate:

Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru
partenerii sociali şi societatea civilă

Perioada de
desfăşurare a
proiectului:

Decembrie 2010 – Noiembrie 2013

Contribuţia FSE:

LEI 14.377.800,06

Bugetul total:

LEI 18.809.262,00

Participanţi:

peste 16 000 participanţi, din care 10 694 grup ţintă, participanţi
în cadrul a 521 evenimente de promovare a dialogului social
(221 evenimente locale, 200 mese rotunde şi 96 conferinţe
regionale şi judeţene, 4 conferinţe naţionale)

Ţara:

România

Organizaţia:

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN în parteneriat cu
Federaţia Agricultorilor Fermierul

Datele de contact:

csnmeridian@csnmeridian.ro, presedinte@csnmeridian.ro
http://www.edialogsocial.ro/
http://www.csnmeridian.ro/
tel/fax +4 021.212.56.23, +4 021.316.80.17, +4 021.316.80.18

