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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” 
Titlul proiectului: “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” 

Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/64204 

Centrul Regional Sud Muntenia 
Ploieşti, str. Luca Arbore nr. 40 

 
 

Comunicat de presă 
 

      Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian” în parteneriat cu Federaţia Agricultorilor 

„Fermierul”, organizează Conferinţa Judeţeană de prezentare a proiectului „Împreună 

pentru dezvoltarea dialogului social în România”, proiect cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 

       Evenimentul are loc în data de 19 iunie 2012, orele 11,00, la Sala de sedinţe a Prefecturii 

din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi. 

 

      Alături de echipa de implementare a proiectului, sunt invitaţi să participe reprezentanţi şi 

factori de decizie ai instituţiilor publice locale, patronatelor, sindicatelor, precum şi cei ai 

organizaţiilor neguvernamentale. 

 

      Pe parcursul a 18 luni de implementare, proiectul a urmărit dezvoltarea competitivă a 

dialogului social în România pe de o parte, prin dezvoltarea capacităţii celor două organizaţii 

partenere, iar pe de altă parte prin colaborarea cu alţi parteneri sociali din Regiunea 3 Sud 

Muntenia şi intensificarea contribuţiei acestora la dialogul social şi reprezentarea sindicală, în 

scopul creşterii calităţii şi îmbunătăţirii dialogului social, cu deosebire în mediul rural.  

 

      S-a urmărit de asemenea, crearea circumstanţelor favorabile ameliorării dialogului social 

pe plan local, cu precădere în mediul rural, acolo unde el nu este instituţionalizat. În acest 

sens, la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia au fost organizate 18 evenimente locale în mediul 

rural din 4 judeţe ( Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Prahova ) şi alte 19 mese rotunde şi 

dezbateri pe marginea legislaţiei actuale, în scopul identificării unor propuneri de modificare a 

acesteia, la care au participat atât reprezentanţi ai sindicatelor, ai partenerilor sociali locali cât 

şi ai autorităţilor locale. 
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     Conferinta Judeţeană de prezentare face parte dintr-un şir de evenimente regionale (22 de 

evenimente locale, 6 Conferinţe Judeţene şi 1 Conferinţă de evaluare regională), pe care 

Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”, împreună cu Federaţia Agricultorilor „Fermierul” 

le organizează în cele 7 judeţe ale Regiunii Sud Muntenia. 

      

    În anul 2013, echipa Centrului Regional Sud Muntenia îşi propune să organizeze în  judeţul 

Călăraşi un număr de 8 evenimente locale pentru dezbaterea unor teme importante cum ar fi: 

Măsuri de subvenţie în agricultură, Codul Muncii – propuneri de modificare, Legea dialogului 

social Legea nr. 62/2011 -  propuneri de modificare. 

 

 

      Coordonator regional  

             Sud Muntenia 

 

             Adrian NANIA 

 

 

 

Tel. 0734 - 008.693 

Email : adriannania@yahoo.com 
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