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Conferința Națională de Deschidere a Proiectului 

“Pro Juvenes - parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri” 

Hotel Athenee Palace Hilton, Bucuresti, 17 decembrie 2014  

 

Prezentarea CSN MERIDIAN si implicarea acestuia in proiect 

 

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN este o organizaţie sindicală care are ca principal 

obiect de activitate dialogul social şi incluziunea socială pe piaţa muncii din România. 

Organizaţia este un partener social recunoscut la nivel national, care a acumulat 20 de ani de 

experienţă în ceea ce priveşte legislaţia muncii si politicile pentru ocuparea forţei de muncă din 

România, aducandu-si aportul in aceasta perioada la rezolvarea unor probleme sociale datorate 

restructurarilor industriale, printr-o abordare constructiva si echilibrata in relatiile industriale, dar 

si prin implicarea in perfectionarea resurselor umane responsabile cu implementarea politicilor 

de ocupare.  

Confederatia s-a infiintat în 1994 cu scopul de a asigura o reprezentare reală și autentică a 

lucrătorilor din România. CSN MERIDIAN este o confederaţie sindicală reprezentativă la nivel 

naţional, total independentă faţă de guvern sau grupuri politice şi este deschisă spre aderare 

lucrătorilor şi membrilor cooperatori. În prezent, organizaţiile profesionale afiliate CSN 

MERIDIAN reprezintă domenii de activitate diverse, atât din sectorul public, cât şi privat. De 

asemenea, confederaţia coordonează activitatea a o serie de organizaţii sindicale teritoriale, 

interprofesionale.  

Misiunea sa fundamentală este consolidarea societăţii democratice româneşti, prin susţinerea 

democraţiei paricipative şi a societăţii civile organizate, in scopul apărării şi promovării 

intereselor lucrătorilor şi a justiţiei sociale.  

Organizaţia militează continuu pentru crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a celor pe care îi reprezintă, pentru o politică salarială justă şi pentru stabilitate şi 

dezvoltare economică durabilă.  
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Acțiunile specifice CSN MERIDIAN:  

 negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă;  

 acţiuni de advocacy pentru influenţarea cadrului economic şi legislativ în interesul general 

al societăţii şi al lucratorilor;  

 promovarea parteneriatului social national si transnational, a dialogului şi a solidarităţii, 

organizarea şi sprijinirea procesului intern de formare a militanţilor şi de implicare in 

dialogul social;  

 asistarea şi reprezentarea organizaţiilor membre ori a membrilor de sindicat, in 

problemele ce privesc ocuparea pe piata muncii si incluziunea sociala.  

Confederatia este prezenta in toate structurile de dialog social recunoscute la nivel european, 

national si judetean. 

La nivel naţional, CSN MERIDIAN participă în diverse structuri consultative tripartite, cum ar fi 

Consiliul Economic şi Social (CES), comisiile de dialog social din ministere, alte instituţii cu 

caracter tripartit sau de dialog civic.  

La nivel european, organizaţia este membră a Confederaţiei Europene a Sindicatelor 

Independente şi este reprezentată în Comitetul Economic şi Social European, Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, dar si in Grupul pentru Materii Prime 

din cadrul Directoratului General pentru Industrie si Intreprinderi al Comisiei Europene. Tot in 

plan extern, trebuie mentionat, ca unele dintre organizatiile sale membre, fac si ele parte la 

randul lor din organizatii europene si internationale de profil.  

CSN MERIDIAN, contribuie astfel la realizarea unei politici economice şi sociale echilibrate, 

influenţând procesul decizional în materie de legislaţie şi politici publice atât la nivel naţional cât 

şi european. Confederaţia informează constant opinia publică şi proprii membri asupra 

problemelor publice de interes, făcând cunoscută poziţia sa asupra diverselor decizii ale 

autorităţilor sau ale angajatorilor care sunt de natură să afecteze interesele salariaţilor din 

România. 

CSN MERIDIAN este implicata constant in organizarea de cursuri de formare profesionala si in 

impementarea politicilor de asistenta sociala pentru persoane si categorii sociale defavorizate.  

Restructurarile din industria miniera, industria metalurgica, industria cauciucului sau din 

transporturile feroviare si fluviale, etc, care au afectat membrii CSN MERIDIAN, au determinat 

confederatia sa se implice activ in adoptarea si implementarea de programe de asistenta sociala 

si de insertie pe piata muncii pentru lucratorii afectati, acordandu-se o atentie sporita zonelor 

miniere si industriale aflate in declin economic.  
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In ultimele doua decade, confederatia a fost partener al unor institutii guvernamentale nationale 

si internationale cum ar fi: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Conversmin, 

Banca Mondiala, Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de 

Reconstructie a Zonelor Miniere,etc. 

Proiecte cu finanțare europeană implementate de CSN MERIDIAN 

In perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013, CSN MERIDIAN in parteneriat cu Federatia 

Agricultorilor " FERMIERUL" a implementat proiectul „Impreuna pentru dezvoltarea dialogului 

social in Romania”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (Contributie LEI 14.377.800,06) Axa 

prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul major de 

interventie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si 

societatii civile".  

Prin acest proiect,CSN MERIDIAN s-a implicat in imbunatatirea comunicarii si cooperarii 

interinstitutionale dintre diversele nivele de guvernare, in vederea identificarii, extinderii si 

valorificarii ariei oportunitatilor, cu scopul dezvoltarii economice si sociale.  

Proiectul si-a adus aportul la promovarea dialogului social la nivel national, regional si local, 

contribuind la imbunatatirea calitatii si transparentei guvernantei autoritatilor centrale si locale, 

prin dezbaterea publica a documentelor strategice si prin propunerile de imbunatatire venite din 

partea societatii civile organizate.  

O componenta importanta dedicata imbunatatirii dialogului si parteneriatului dintre intreprinderi 

si institutiile de invatamant si/sau organizatiile implicate in activitati de formare profesionala a 

tinerilor, cu scopul de a se identifica masurile ce trebuie sa fie adoptate pentru cresterea 

capacitatii de insertie profesionala a absolventilor de licee si scoli de meserii, astfel incat sa se 

reduca decalajul dintre cererea si oferta de competente de pe piata muncii.  

Printre rezultate obtinute prin acest proiect considerat ca fiind "de succes" de catre 

AMPOSDRU, se pot mentiona urmatoarele:  

 peste 16.000 participanti implicati in activitatile proiectului, din care 10.649 grup tinta;  

 521 evenimente de promovare a dialogului social (221 evenimente locale, 200 mese 

rotunde, 96 conferinte regionale si judetene, 4 conf nationale);  

 300 parteneriate incheiate cu autoritati ale administratiei publice locale, confederatii 

sindicale, organizatii nonguvernamentale, institutii publice si patronate; peste 500 

absolventi in cadrul celor 20 de cursuri de formare acreditate organizate (Manager 

proiect, Formator de Formatori si Delegat sindical);  
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 800 lideri sindicali, instruiti in cadrul cursurilor si seminariilor – (19 seminarii formare 

activisti – dialog social);  

 1 studiu de cercetare sociologica – cunostinte populatie despre rolul si importanta 

parteneriatelor sociale, a actorilor activi in domeniul sindical si a disponibilitatii 

intervievatilor de a adera/sustine o asociere care sa le reprezinte interesele;  

 peste 500.000 persoane informate despre importanta dialogului social. 

Proiectul “Pro Juvenes – parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii 

pentru tineri” 

In August 2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din 

Romania,  a publicat un anunt cu privire la organizarea unei proceduri de selectie pentru 

identificarea unor parteneri, in vederea semnarii unui acord de parteneriat, in scopul scrierii si 

implementarii unui proiect finantat prin Fondul Social European (Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 din Domeniul Major de Interventie DMI 6.4 “ Initiative 

transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”.) 

Obiectivul general al proiectului mai sus mentionat: ”Consolidarea politicilor si practicilor in ceea 

ce priveste ocuparea si dezvoltarea retelelor la nivel european, precum si consolidarea 

capacitatii actorilor pietei muncii (organizatii sindicale si patronale, autoritati publice, ONG-uri) 

de a se implica activ in promovarea ocuparii si incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea 

politicilor ce vizeaza ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei, etc 

Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN s-a implicat in acest proces si impereuna cu alte 

trei organizatii partenere din Romania, a fost selectata pentru a scrie si a implementa un proiect 

cu obiectivul general stabilit de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice. 

Atat in etapa de selectie, cat si pe perioada de scriere a proiectului, am beneficiat de sprijinul a 

trei organizatii transnationale pe care noi ne-am dorit sa le avem ca partenere in implementarea 

activitatilor proiectului pentru care CSN MERIDIAN va fi responsabil. Aceste organizatii sunt 

EVTA – Asociatia Europeana pentru Formare Profesionala, EIPA – Institutul European pentru 

Administratie Publica si CESI – Confederatia Europeana a Sindicatelor Independente. 

Impreuna cu ceilalti parteneri nationali am reusit sa scriem acest proiect in timpul acordat si l-am 

depus pentru evaluare la autoritatea competenta din Romania. La sfarsitul lui septembrie am 

fost informati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice ca 

proiectul a fost admis pentru a fi finantat prin Fondul Social European, iar implementarea 

acestuia se va face în perioada 1 Octombrie 2014 – 30 septembrie 2015. 

 



 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” 
Titlul proiectului: “PRO JUVENES - Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” 
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751 

Pagina 5 din 5 
 
 
 

 

Implicarea CSN MERIDIAN în proiect 

Indicatorul principal al proiectului: Incheierea a cel putin 51 de parteneriate transnationale 

conform obiectivelor generale si specifice ale proiectului.  

Contributia CSN MERIDIAN la atingerea indicatorului principal: incheierea a cel putin 17 

parteneriate transnationale. 

Activitățile care vor fi implementate în cadrul proiectului de către consorțiul care este coordonat 

de CSN MERIDIAN vor avea ca temă generală: "Creșterea capacității de inserție 

profesională a tinerilor pe piața muncii, din perspectiva mecanismelor politice, 

administrativ-instituționale și de parteneriat social". 

Activitățile din proiect care vor fi realizate de CSN Meridian, prin implicarea partenerilor 

transnaționali: 

1. Realizarea a cel puțin 17 parteneriate transnaționale; 

2. Realizarea unui “Studiu european comparativ privind creșterea capacității de inserție 

profesională a tinerilor pe piața muncii, din perspectiva mecanismelor politice, 

administrativ-instituționale și de parteneriat social";  

3. Pregătirea și desfășurarea a șapte seminarii tematice care se vor desfășura în șapte 

regiuni de dezvoltare distincte din România; 

4. 3 sesiuni de schimburi de experiență la Bruxelles, în care vor fi implicați 45 de participanți 

din România (15 participanți/schimb de experiență - membri ai partenerilor sociali și 

reprezentanți ai instituțiilor administrative relevante);           

5. Pregătirea și desfășurarea unei conferințe naționale privind capacitatea de inserție 

profesională a tinerilor;  

 


