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Proiectul “Un dialog social european prin imbunatatirea si actualizarea Legii Dialogului Social 
din Romania” este implementat de Federatia Nationala a Sindicatelor din Romania,  o federatie 
sindicala reprezentativa in industria alimentara, cu un numar de aprox. 11.000 de membri de 
sindicat la nivel national,  si are ca obiectiv principal modificarea legislatiei dialogului social in 
vederea optimizarii dialogului tripartit si a imbunatatirii conditiilor de munca ale angajatilor din 
Romania. 
 
Perioada de implementare a proiectului este 18 aprilie 2018-17 aprilie 2019. 
 
Valoarea totala eligibila= 924.535,36 
Valoarea eligibila nerambursabila din FSE=760.931,29 
Valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul National= 145.113,36 
Cofinantarea eligibila a beneficiarului= 18.490,71 
 
 
Modelul european al dialogului social se bazeaza pe principiul solidaritatii, responsabilitatii, 
compasiunii si reprezinta principalul canal prin intermediul caruia partenerii sociali contribuie la 
dezvoltarea standardelor sociale europene.Dialogul social se poate manifesta la nivel national, 
sectorial, de ramura si regional, la nivel de companie si depinde de structura tripartita 
(implicarea guvernului) sau bipartita ( intre patronate si sindicate, respectiv managementul 
companiei).Nivelul ridicat al corelarii intre cadrul national si cel European este stabilit la nivelul 
dialogului social European. Succesul acestui model depinde de capacitatea partenerilor sociali si 
de sprijinul activ al acestora, pentru deciziile luate la nivel European. 
 
Prin obiectivul sau general si actiuni specifice, proiectul va contribui la rezultatele de program 
ale POCA 2014-2020: propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor si 
capacitate crescuta a acestora si a partenerilor sociali de a se implica in formularea si 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de guvern precum si la 
atingerea Obiectivului specific 1.1 al POCA: „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde 
comune în administraþia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni 
si mediul de afaceri, în concordanta cu SCAP”, deoarece isi propune formularea si promovarea 
de propuneri alternative la politicile publice care sa imbunatateasca o lege definitorie pentru 
angajatii din Romania si in acelasi timp sa creeze un mediu de colaborare tripartita corect, prin 
implicarea echilibrata a Guvernului, Patronatelor si Sindicatelor, fapt care conduce la un cadru 
antreprenorial predictibil si eficient si, implicit, la dezvoltare economica. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului constau in: 
 
1.  Realizarea unei imagini de ansamblu asupra implementarii legislatiei dislogului social prin 
intermediul unei cercetari/studiu in randul reprezentantilor autoritatilor publice, patronatelor si 
sindicatelor. 
2.  Dezvoltarea competentelor si insusirea unui „know how” specific pentru 60 de reprezentanti 
ai sindicatelor si autoritatilor publice in vederea consolidarii abilitatilor de negociere cu 
reprezentantii autoritatilor locale si patronatelor. 
3.  Sintetizarea unor propuneri de modificari ale legislatiei dialogului social in cadrul unor mese 
rotunde (conferinte) bazate pe principiul dezbaterii publice. 
4.  Realizarea unei alternative viabile la actuala lege a dialogului social in cadrul unei propuneri 
legislative concrete. 
5.  Dezvoltarea unui sistem de cooperare interinstitutionala bazat pe instrumente de dialog, 
monitorizare si evaluare permanenta. 
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Activitatile proiectului 
 
A1.1 – Management de proiect 
 
 
Una din activitatile importante ale proiectului o constituie managementul de proiect si consta 
in coordonarea implementarii tuturor activitatilor proiectului, succesul intregului proiect 
depinzand in mare masura de o cat mai buna organizare a actiunilor. Activitatea va implica 
participarea efectiva a echipei de management a proiectului. 
 
 A1.2 - Achizitii proiect 
 
 
Realizarea achizitiilor de bunuri si servicii necesare derularii proiectului va fi efectuata de 
Beneficiar, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare privind achizitiile 
publice. 
 
A 2- Informare si publicitate 
 
 
Informarea si publicitatea proiectului este o activitate transversala care se va derula pe toata 
durata de implementare a proiectului, timp de 12 luni. Expertul de comunicare din partea 
Beneficiarului va realiza toate masurile de informare si publicitate în conformitate cu obligatiile 
asumate prin contractul/ordinul de finantare si cu respectarea regulilor si orientarilor în ceea 
ce priveste vizibilitatea proiectului, conform Manualului de identitate vizuala pentru Programul 
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 precum si în Manualul de Identitate Vizuala 
pentru Instrumente Structurale 2014 – 2020 în România. 
Expertul de comunicare se va asigura ca toate partile sunt informate despre finantarea obtinuta 
din Instrumentele Structurale cu mentionarea Programului Operational Capacitate 
Administrativa. 
 
A 3 - Realizarea unei diagnoze institutionale pe doua paliere 
 
 
 
Realizarea unei diagnoze institutionale este o activitate cheie in buna desfasurare a proiecului.  
In cadrul acestei activitati se va realiza o cercetare la nivel national care va avea ca obiective 
generale: modul de implementare al Legii Dialogului Social; instrumente de monitorizare si 
evaluare a modului de aplicarea prevederilor legale; mecanisme si instrumente suport pentru 
intarirea administrativa a partenerilor sociali in negocierile cu administratia publica 
centrala/patronate; modalitati de monitorizare si generare de informari referitoarea la relatiile 
colective de munca; identificarea mecanismelor de intarire a dialogului social, modalitati de 
formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice. 
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Utilizand metode si tehnici specifice cercetarii sociologice, activitatea isi propune sa aduca 
informatii relevante cu privire la: 
- structura formala a institutiilor relevate in domeniu (caracteristici, capital uman, 
dotari, activitati, specific, marime, etc.); 
- caracteristici ONG-uri/parteneri sociali care activeaza in sectorul de activitate (capital uman, 
dotari, specific,marime, proiecte etc); 
- intensificarea cooperarii între patronatele si sindicatele reprezentative la nivel de 
ramura si la nivel national, în vederea influentarii structurilor de baza pentru implementarea 
unui dialog social constructiv, deficientele si problemele intampinate in colaborarea cu sectorul 
guvernamental 
- tipuri de actiuni specifice si programe care pot fi realizate impreuna cu sectorul 
guvernamental 
- rata de succes in implementarea de actiuni/politici/strategii care au fost 
derulate impreuna cu sectorul guvernamental 
- principalele asteptari si principalii factorii care ar putea facilita functionarea lor optima 
- tipuri de programe de formare profesionala a partenerilor sociali reprezentativi la 
nivelul ramurilor de activitate, în vederea consolidarii capacitatii administrative de elebaorare 
de propuneri alternative de politici publice 
- metodologii si ghiduri în domeniul dialogului social în vederea asigurarii unei 
eficacitati ridicate a proceselor de dialog social. 
 
 
A 4 - Realizarea programului de instruire a reprezentantilor grupului tinta 
 
 
Grupul tinta este format din 60 de persone, 50 reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor de 
dialog social, mai precis reprezentanti ai organizatiilor sindicale din industria alimentara si 10 
reprezentanti ai autoritatilor publice.Persoanele selctate in Grupul tinta provin din toate 
regiunile de dezvoltare ale Romaniei. 
Grupul tinta este relevant pentru atingerea obiectivului general al proiectului si a obiectivelor 
specifice ale proiectului in sensul ca toti membri GT vor participa la activitatile de instruire in 
vederea consolidarii abilitatilor de negociere cu reprezentantii autoritatilor/institutiilor publice 
si patronatelor, in cadrul dialogului tripartit, dar vor fi implicati si in organizarea dezbateilor in 
scopul sintetizarii unor propuneri de modificari ale legislatiei dialogului social precum si in 
elaborarea unei propuneri legislative concrete pentru realizarea unei alternative viabile la 
actuala lege a dialogului social. 
Selectia celor 60 de persoane reprezentand grupul tinta participant la activitatile de formare se 
va face in baza unei metodologii elaborate si aprobate in cadrul proiectului, in baza unor criterii 
specifice care vor respecta principiile egalitatii de sanse si gen: studiile necesare pentru a urma 
cursul specific, disponibilitatea de a participa la un curs sau interesul manifestat fata de 
activitatile proiectului,relevanta pentru activitatea desfasurata in mod curent, etc. In 
activitatea de selectie a grupului tinta se va respecta principiul egalitatii de sanse indiferent de 
religie sau credinta, varsta, handicap sau orientare sexuala. 
Reprezentantii grupului tinta vor parcurge un program de formare menit sa le dezvolte 
competentele necesare pentru colaborarea cu institutiile publice si crearea unor proiecte 
viabile in parteneriat cu acestea. Pentru derularea programului de formare a reprezentantilor 
grupului tinta, formatorii care vor sustine cursurile vor elabora curricula pentru fiecare modul 
de instruire in parte. 
 
Cursurile de instruire specifice adaptate nevoilor particulare ale grupului tinta se vor putea 
derula si în afara sediului , locatia fiind stabilita ulterior. 
Se estimeaza ca grupul tinta participant la formare va fi în grupe de cursanti, cu circa 12 
cursanti/grupa, si se realizeaza circa 3 zile de formare pentru fiecare grupa. Grupele vor fi 
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construite eterogen (o grupa contine, reprezentanti ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor si 
persoane cu functii de conducere si de executie din administratia publica) pentru a se asigura 
dezbaterile de idei pe studii de caz din practica. În procesul de instruire vor fi folosite mijloace, 
metode si tehnici de instruire inovative, cum ar fi: comunicare directa, analiza si sinteza de 
informatii, metode activ participative de predare si invatare-expunere, demonstratia, studiul de 
caz, proiectii, lucru in echipa. 
 
 
A 5 - Organizarea de dezbateri regionale pe propunerile de imbunatatire 
 
 
Organizarea de dezbateri regionale pe baza propunerilor de imbunatatire legislativa este o 
activitate care isi propune sa aduca laolalta reprezentantii grupului tinta si pe cei ai 
autoritatilor publice centrale, patronatelor pentru a discuta aspectele relevante ale cercetarii 
realizate si a stabili premisele realizarii unui dialog social si a unei cooperari interinstitutionale. 
Cele 2 mese rotunde organizate vor avea rolul de a coagula opinii/solutii in ceea ce priveste 
cadrul legal al dialogului social.  
Activitatea se va derula pe o perioada de 2 zile. La aceasta activitate vor fi invitati sa participe 
reprezentati ai grupului tinta si ai institutiilor publice relevante vizate de proiect - circa 10 de 
persoane/eveniment. 
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. 
 
 
A 6 - Elaborarea propunerii de politici alternative la legea dialogului social si realizarea de 
mecanisme independente de monitorizare 
 
Ca urmare a finalizarii organizarii dezbaterilor de la nivel regional coroborat si plecand de la 
concluziile cercetarii, a problemelor identificate, o echipa de experti va elabora, sub forma unei 
politici publice, propuneri de modificare a Legii Dialogului Social. Se vor avea in vedere 
urmatoarele aspecte care se doresc imbunatatite: 
- îmbunatatirea monitorizarii si generarii de informatii despre relatiile colective de 
munca; 
- introducerea unor mecanisme care sa permita organizatiilor sindicale si patronale 
sa sanctioneze în mod real si eficient încalcarea unilaterala a prevederilor legislative 
existente; 
- transparentizarea, democratizarea si cresterea mizelor dialogului social tripartit; 
- scaderea sau eliminarea pragului de 50%+1 necesar pentru înregistrarea unui 
contract colectiv la nivel de sector, precum si revizuirea mecanismului de extindere a unui 
asemenea contract; 
- regruparea sectoarelor economice în conformitate cu realitatile organizatorice si 
economice existente; 
- scaderea pragului de 50%+1 pentru obtinerea reprezentativitatii organizatiilor 
sindicale la nivel de unitate; 
- reevaluarea pragului de minimum 15 salariati din aceeasi unitate pentru 
constituirea unui sindicat; 
- asigurarea prin lege a conditiilor de viabilitate a institutiei reprezentantilor 
salariatilor; 
- eliminarea restrictiilor impuse negocierilor colective în sectorul bugetar; 
- reconsiderarea reglementarilor declansarii conflictelor colective de munca si a 
grevei; 
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Pornind de la draftul de imbunatatire a legii dialogului social elaborate, se va dezvolta un set de 
instrumente independente de implementare,monitorizare si evaluare care sa faciliteze 
operationalizarea aplicarii cadrului legislativ. In cadrul acestei activitati, echipa de experti va 
elabora kit-ul de instrumente de monitorizare si evaluare care va contine: instrumente, tehnici 
si standarde. In cadrul acestei activitati, se vor elabora instrumente de aplicare a Legii 
dialogului social. 
Dupa elaborarea kit-ului de proceduri, acesta va fi transmis catre patronate, institutii publice 
centrale in vederea obtinerii de feedback. 
 
A 7 - Dezvoltarea unei retele de cooperare interinstitutionala pentru sustinerea 
parteneriatului dintre Partenerii Sociali – Patronate – AP - ONG 
 
 
Dezvoltarea unei retele de cooperare interinstitutionala pentru sustinerea parteneriatului dintre 
Partenerii Sociali – Patronate – AP – ONG are ca rol crearea unei retele functionale de cooperare 
interinstitutionala in vederea  sustenabilitatii implementarii propunerilor de modificare a Legii 
dialogului social si a kit-ului de proceduri/instrumente de monitorizare si evaluare.  
In cadrul acestei activitati va fi dezvoltata o platforma de colaborare interinstitutionala care va 
urmari: 
a) Stabilirea unei comunicari eficiente si asigurarea sinergiei si complementaritatii între 
actiunile tuturor actorilor implicati la nivel local/regional; 
b) Asigurarea unei viziuni integrate asupra actelor normative referitoare la derularea 
dialogului social in Romania; 
c) Implicarea activa a tuturor partilor cu atributii sau direct interesate in ceea ce reprezinta 
dialogul social: organizatii sindicale, organizatii patronale, autoritati/institutii publice precum si 
alte ONG-uri si reprezentanti ai societatii civile; 
Accesul partenerilor sociali la informatii este extrem de important pentru buna functionalitate a 
dialogului social. Prin intermediul platformei de colaborare vom urmari o mai buna cunoastere 
a politicilor nationale, a intentiilor si pozitiilor diferitelor institutii publice si organizatii private 
cu relevanta in domeniu. Platforma de colaborare va reprezenta un sistem de comunicare bine 
structurat între institutiile publice si partenerii sociali, între partenerii sociali si membrii lor si 
un sistem de informare asupra rezultatelor procesului de dialog social ceea ce asigura premisele 
unei functionari normale a componentei informationale a dialogului social. 
 
 
Finalitatea proiectului consta in concretizarea a cinci rezultate esentiale. 
 
 

1.  Personal din ONG-uri, parteneri sociali si institutii publice instruit-60 de persoane in 
domeniul legislatiei dialogului social. 

2. Propuneri alternative elaborate in domeniul dialogului social-o propunere 
3. Cercetare/studiu in randul reprezentantilor ONG-urilor, partenerilor sociali si institutiilor 

publice -un sudiu/cercetare realizat. 
4. Masa rotunda/dezbatere organizata pe marginea propunerilor de modificari legislative- 2 

mese rotunde organizate. 
5. 1 platforma de colaborare interinstitutionala realizata 

 
Valorificarea rezultatelor unui proiect dupa finalizarea acestuia reprezinta o etapa esentiala in 
perioada de sustenabilitate. Rezultatele pe termen mediu si lung ale implementarii proiectului 
sunt in principal legate de cresterea si consolidarea capacitatii unui partener de dialog social de 
a formula si promova propuneri alternative la politicile publice.Ca si rezultate imediate putem 
vorbi despre un numar de 60 persoane care si-au consolidat cunostintele legate de legislatia 
dialogului social in urma cursului de instruire, despre realizarea unei imagini de ansamblu asupra 
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acestei problematicii in urma studiului/cercetarii efectuate precum si evenimente pe baza de 
dezbateri, concretizate ulterior in formularea de propuneri de modificari/completari pentru 
optimizarea cadrului legislativ privitor la dialog social. 
Beneficiarul  dispune de resursele materiale si umane pentru continuarea proiectului avand in 
vedere experienta acumulata in implementarea altor proiecte finantate din fonduri publice 
precum si expertiza pe care o au reprezentantii organizatiei sindicale.  
Activitatile de genul meselor rotunde, bazate pe ideea de dezbatere publica vor fi continuate 
dupa finalizarea proiectului avand in vedere faptul ca beneficiarul are si calitatea de partener 
de dialog social iar reprezentantii sai participa in mod constant la dialogul tripartit la nivel 
central sau local. 
 Avand in vedere faprul ca beneficiarul este o federatie sindicala, cu reprezentare nationala, 
corelat cu statutul de partener de dialog social , actiunile legate de modificarile cadrului 
legislativ in ceea ce priveste dialogul social vor fi continuate si dupa incheierea proiectului, la 
fel si activitatile de monitorizare si evaluare ale procesului legislativ.  
 
Trebuie precizat ca Beneficiarul este membru in comitete de dialog social dar si in grupuri de 
lucru si totodata este afiliat la organizatii sindicale reprezentative la nivel european, fapt care 
face posibila monitorizarea permanenta a cadrului legislativ in sensul armonizarii/actualizarii 
legislatiei nationale cu tot ceea ce inseamna Regulamente sau Directive europene. Important 
este si faptul ca Beneficiarul, prin natura activitatii pe care o deruleaza va continua activitatile 
de informare a opiniei publice prin aparitii in mass-media, comunicate/conferinte de presa , 
luari publice de pozitie atunci cand situatia o impune. Acelasi lucru este valabil si in ceea ce 
priveste monitorizarea , evaluarea si colaborarea permanenta cu autoritatile publice dar si cu 
patronatele din domeniu.  
 
In cadrul proiectului Beneficiarul va incheia acorduri de colaborare cu institutii publice centrale 
si locale care au competente in ceea ce priveste legislatia dialogului social si aici ne referim in 
principal la Ministerul Muncii si Ministerul pentru Dialog social precum si cu institutiile aflate in 
subordinea acestora. Aceste acorduri vor reprezenta practic recunoasterea la nivel formal a 
statutului de partener de dialog social a Beneficiarului si importanta acestuia in ceea ce 
inseamna prevederile legislative legate de dialogul social.  
Se vor urmari de asemenea incheierea unor acorduri cu directii de specialitate din cadrul 
Prefecturilor la nivel judetean dar si cu institutii precum ANOFM/AJOFm-uri.  
Un aspect important il reprezinta si acordurile pe care Beneficiarul le va incheia cu alte 
organizatii sindicale (confederatii/federatii) pentru sustinerea unor puncte de vedere de interes 
comun pentru miscarea sindicala din Romania dar si acorduri cu organizatii patronale. Acordurile 
cu organizatiile patronale vor avea rolul de a crea un echilibru si eventual de a ajunge la 
anumite pozitii comune, pe marginea unor aspecte legislative, pozitii care vor fi promovate in 
fata autoritatilor publice. 
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FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA 
Adresa: Str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, sect 1, Bucuresti 
Tel/Fax: 0213126334 / 0213121680 
E-MAIL: fsia@rdsmail.ro 
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