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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, în calitate de Beneficiar, anunta 
incheierea  implementarii proiectului:“Un dialog social european prin îmbunătățirea și actualizarea Legii 
Dialogului Social din România” POCA/111/1/1/112811 proiect selectat în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă   cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European in data de 17 
aprilie 2019. 

  
  
Au fost atinse principalele rezultate ale proiectului in baza activitatilor desfasurate: 
  

 O conferinta de lansare organizata 

 60 de persoane din ONG-uri și instituții publice instruite în domeniul legislației dialogului social 

 5 cursuri de instruire organizate 

 o propunere de modificare legislativă elaborata  în domeniul dialogului social si diseminata catre 
autoritatile de resort 

 cercetare/studiu realizat în rândul reprezentanților ONG-urilor, partenerilor sociali și instituțiilor publice 

 Două mese rotunde organizate în vederea dezbaterilor pe marginea propunerilor de modificări legislative 

 platforma de colaborare interinstituțională realizata (www.propunerilegislative.ro)  

 o conferinta de inchidere proiect organizata 

 2 comunicate de presa difuzate 
  
 
Au fost realizati indicatorii propuzi in proiect 
 
 Indicatori prestabiliti de rezultat 

 
 ONG-uri si parteneri sociali care au formulat si promovat propuneri alternative la politicile 

publice initiate de Guvern- 1(unu) 
 

Indicatori prestabiliti de realizare 
 ONG-uri si parteneri sociali sprijinite pentru a-si îmbunatati capacitatea de a formula si 

promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern -1 
 Personal din ONG-uri si parteneri sociali care participa activitati de formare- 60 

http://www.propunerilegislative.ro/
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Indicatori suplimentari de realizare 
 

 Mese rotunde/dezbateri organizate pe marginea propunerilor de modificari legislative -2 
 Persoane membre GT instruite in domeniul legislatiei dialogului social -60 
 Propuneri alternative de modificari legislative elaborate in domeniul dialogului social -1 
 Cercetare/studiu realizat in randul reprezentantilor ONG-urilor, partenerilor sociali si 

institutiilor publice -1 
 Platforma de colaborare inter-institutionala realizata -1 

 
 
 REZULTATE PROIECT 
 
1.Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern - Rezultat de proiect-Personal din 
ONG-uri, parteneri sociali si institutii publice instruiti : 60 persoane in domeniul legislatiei dialogului social 
2.Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect-Propuneri 
alternative elaborate in domeniul dialogului social : 1 propunere 
3.Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect- 
Cercetare/studiu in randul reprezentantilor ONG-urilor, partenerilor sociali si institutiilor publice : 1 
studiu/cercetare realizat 
4.Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect - Masa 
rotunda/dezbatere organizata pe marginea propunerilor de modificari legislative : 2 mese rotunde organizate 
5.Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect - 1 platforma 
de colaborare inter-institutionala realizata   

 
 
 
 
 

Manager proiect, 
  Bagiu Liliana 

 
 

 


