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Conferinţă judeţeană în Vrancea 

 

24.09.2012 - Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, în parteneriat cu Federaţia 

Agricultorilor ”Fermierul”, organizează Conferinţa judeţeană Vrancea, în cadrul 

proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013.  

 

Evenimentul are loc în 30 septembrie 2012, ora 11.00, la sediul Federaţiei Agricultorilor 

Fermierul din Focşani, str. Republicii 7, etaj 4. Sunt invitaţi, pe lângă membri ai 

administraţiei judeţene şi locale, fermieri şi simpli agricultori din judeţul Vrancea, angajaţi, 

şomeri, membri ai sindicatelor. Vor participa, alături de echipa de implementare a 

proiectului, membri ai administraţiei locale şi judeţene, membri din cadrul Comisiei de 

Dialog Social, APIA, APDRP, cât şi a primăriilor din comunele componente ale judeţului. 

 

Conferinţa urmăreşte dezvoltarea competitivă a dialogului social în România, pe de o 

parte, prin dezvoltarea capacităţii celor două organizaţii partenere,  în special colaborarea 

cu partenerii sociali din judeţul Vrancea şi intensificarea contribuţiei acestora la 

dezvoltarea dialogului social, mai ales în mediul rural. Conferinţa accentuează ideea că 

accesarea fondurilor europene poate fi o gură de oxigen pentru orice proprietate, că 

trebuie schimbată mentalitatea acelor membri ai comunităţii care cred că primirea 

ajutorului social poate fi o profesie. Va fi discutat rolul autorităţilor locale şi al agenţilor 

agricoli în informarea fermierilor care doresc să acceseze fonduri europene. Din nefericire, 

mai sunt zone unde există un dezinteres total şi din partea celor care ar trebui să furnizeze 

informaţiile, dar şi a celor care ar trebuie să le recepţioneze. Faptul că Uniunea Europeană 

începe sa reconsidere ţăranul, micul fermier, ar putea constitui o oportunitate pentru 

România. 
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