
 

 
 
 

      Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din 
Fondul Social European. 

 

Programul Operational Capacitate Administrativa 
Axa prioritară: Administraþie publica si sistem judiciar eficiente 
Componenta 1: CP2/2017 - Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici 
publice alternative 

Proiect: ‘‘Un dialog social european prin imbunatatirea si actualizarea Legii Dialogului Social din Romania” 
Cod proiect 112811 

 
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

organizează Masa Rotunda in cadrul 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 

 
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Masa Rotunda din cadrul proiectului “Un dialog 
social European prin îmbunătățirea și actualizarea Legii Dialogului Social din 
România”, POCA/111/1/1/112811.  
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni (18 aprilie 2018 – 17 aprilie 2019) la nivel național. 
Obiectivul general îl reprezintă modificarea legislației dialogului social în vederea optimizării dialogului 
tripartit și imbunătătirii condițiilor de muncă ale angajaților din România. 
La eveniment vor participa reprezentanți ai grupului tinta si ai autoritatilor publice centrale, ai 
patronatelor pentru a discuta aspectele relevante ale cercetarii realizate si a stabili premisele 
realizarii unui dialog social si a unei cooperari interinstitutionale. 
 
Organizarea mesei rotunde are rolul de a coagula opinii/solutii in ceea ce priveste cadrul legal al 
dialogului social si va avea ca obiective principale de dezbatere  prezentarea raportului final de 
cercetare,  promovarea drepturilor la asociere ale cetatenilor în vederea promovarii valorilor 
civice, a democratiei precum si a altor interese economico-sociale, culturale si promovarea cooperarii 
între partenerii de dialog social traditionali – sindicate si patronate si alte organizatii reprezentative 
ale societatii civile. 
 
Activitatea se va derula pe o perioada de 2 zile.  
Rezultatul acestor dezbateri va consta in stabilirea directiilor de actiune in vederea elaborarii de 
propuneri de modificare a Legii Dialogului Social si elaborarii de instrumente de monitorizare si 
evaluare a implementarii cadrului legislativ. 
 
Evenimentul va avea loc în perioada 03-04 decembrie 2018, începând cu ora 10.00, Hotel Ibis Gara 
Nord 3* - Calea Griviței 143, Bucuresti. 
 
Va rugăm să ne confirmați prezența dvs la următoarele date de contact: 
Luca Daniela - Expert informare și publicitate 
Mail:daniela.luca24@gmail.com 
Tel:0721.40.50.61 
 
 

Cu deosebită considerație, 
Dragoș Frumosu 

PREȘEDINTE 

tel:0721.40.50.61

