Comunicat de presă
Data: 25/06/2018

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, în calitate de Beneficiar,
demarează implementarea 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
Valoarea totală eligibilă= 924.535,36 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE=760.931,29 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național= 145.113,36 lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului= 18.490,71 lei
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 a
imbunatarii condițiilor de muncă ale angajaților din România.
Prin obiectivul general și acțiuni specifice, proiectul va contribui la rezultatele de program ale POCA 2014-2020:
propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor și capacitate crescută a ONG-urilor și a
partenerilor sociali de a se implică în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de
Guvern precum și la atingerea Obiectivului specific 1.1 al POCA:„Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în
concordanță cu SCAP”.
Prin formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice se urmărește crearea unui mediu de
colaborare tripartită corect, prin implicarea echilibrată a Guvernului, Patronatelor și Sindicatelor, fapt care conduce la
un cadru antreprenorial predictibil și eficient și, implicit, la dezvoltare economică.
Rezultatele principale ale proiectului:






60 de persoane din ONG-uri și instituții publice instruite în domeniul legislației dialogului social
O propunere de modificare legislativă elaborată în domeniul dialogului social
O 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
O platforma de colaborare interinstituțională
Conferința de lansare va avea loc în perioada 27-28 iunie 2018, începând cu ora 10.00, la Rin Grand Hotel, București,
Șoseaua Vitan Bârzești nr. 7D, Sala Barcelona.

Pentru informații suplimentare puteți accesa următoarele date de contact:
Luca Daniela - Expert informare și publicitate
Mail:daniela.luca24@gmail.com
Dragoș Frumosu,
Reprezentant legal

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

