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Parte din programul de lucru Parteneri Sociali Europeni 2006-2008, acest al treilea seminar dintro serie menită să ofere organizaţiilor naţionale ale partenerilor sociali din ţările candidate (Croaţia
şi Turcia) şi noilor state membre (Bulgaria şi România) posibilitatea de a-şi îmbunătăţi
capacitatea de implicare actuală şi viitoare în dialogul social european a avut loc la Bucureşti,
România pe 26 şi 27 septembrie 2007. Acest program este elaborat pe baza unor acţiuni similare
întreprinse în noile state membre în opt ţări din Europa centrală şi de est ca parte a programului
de lucru al partenerilor sociali 2003-20051. Obiectivele partenerilor sociali pe durata celor două
zile ale acestui eveniment au fost următoarele :
 Identificarea caracteristicilor participantului « organizaţional » şi a celui
« individual » care vor da posibilitatea partenerilor sociali români de a
contribui în modul cel mai eficient la dialogul social european. ;
 Dezvoltarea organizaţiilor individuale ale partenerilor sociali şi a
priorităţilor comune de acţiune care să contribuie la eficienţa acestora ca
participanţi la procesul de dialog social.
La seminar au participat reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale din România,
reprezentanţi ai partenerilor sociali europeni BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi ETUC, şi
experţi. Lista completă a participanţilor se găseşte în anexa 1 a acestui raport.
Metodologia seminarului a fost concepută în aşa fel încât să asigure o participare maximă din
partea sindicatelor si a patronilor români, participanţii din partea organizaţiilor europene ale
partenerilor sociali şi experţii aducând contribuţii cu « valoare adăugată ». Cea mai mare parte a
acestui eveniment a fost acordată dezbaterilor în grupuri mici de lucru şi forumurilor plenare de
feedback desfăşurate la intervale regulate, precum şi şedinţelor de obţinere a unui consens.
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În timpul programului european de lucru pentru partenerii sociali 2003-2005, au avut loc seminarii de demarare si urmărire în
Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia si Slovenia între ianuarie 2004 şi mai 2006. Rapoartele privitoare la
cele 16 seminarii naţionale şi rapoartele de sinteză ale celor doua sub-proiecte se găsesc pe website-urile organizaţiilor
partenerilor sociali europeeni ETUC şi BUSINESSEUROPE.
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Pentru a facilita şi mai mult crearea şi dezvoltarea de idei şi strategii, s-a folosit limba română în
cadrul grupurilor de lucru si s-a asigurat un serviciu de interpretare „nederanjant” atât pentru
participanţii din partea partenerilor sociali europeni cât şi pentru experţi. Şedinţele plenare au
beneficiat de un serviciu complet de interpretare simultană.
Pentru a maximiza dezbaterile bipartite, acordul şi dezvoltarea de acţiuni prioritare, acolo unde
acestea au avut loc în grupuri de lucru, s-a recurs la două grupuri de lucru: unul la care au
participat numai reprezentanţii sindicatelor, iar celălalt la care au participat numai reprezentanţii
organizaţiilor patronale2, după care rezultatele la care s-a ajuns în aceste două grupuri au fost
dezbătute în plen.
Prima zi a seminarului a fost dedicată înţelegerii dialogului social european, identificării
punctelor tari şi slabe actuale ale partenerilor sociali români şi stabilirii de domenii prioritare de
acţiune care să ducă la întărirea partenerilor sociali români în vederea unei contribuţii eficiente
din partea lor la dialogul social la nivelul UE. Prin combinări succesive ale grupurilor de lucru,
prin forumuri de dezbatere, cu ajutorul contribuţiilor experţilor şi al şedinţelor de obţinere a unui
consens, participanţii au fost îndemnaţi să alcătuiască o scurtă listă de probleme-cheie, care, în
opinia lor, ar trebui abordate. Ziua a doua a fost organizată, în principiu, după aceeaşi procedură
de lucru şi a fost dedicată discutării în detaliu a modalităţilor în care problemele prioritare
identificate ar putea fi făcute să avanseze şi transpuse în planuri concrete de acţiune.
Acest raport urmează formatul agendei seminarului şi oferă un rezumat al fiecăreia dintre cele
nouă şedinţe de lucru pe care le-a cuprins seminarul. Calendarul detaliat al întâlnirii este inclus în
anexa 2, însă cele nouă şedinţe cuprinse în seminar pot fi rezumate astfel :
Şedinţa întâi
Şedinţa a doua

Tipul şedinţei
„ Introducere şi explicare a Contribuţii din partea
dialogului
social experţilor - plenară
european”
„ Să construim organizaţii Grupuri de lucru
şi indivizi de succes pentru
dialogul social european”

Şedinţa treia

Feedback de la
grupurile de lucru: „Să
construim organizaţii şi
indivizi de succes
pentru dialogul Social
european”

Şedinţa patra

„ Parteneri
sociali
de Contribuţii din partea
succes şi întruniri de experţilor - plenară
succes” - prezentarea
rezultatelor cercetărilor

Prezentări plenare
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În majoritatea seminariilor s-a recurs la trei grupuri de lucru în această şedinţă. Din cauza unei participări
dezechilibrate, partenerii sociali români au preferat să lucreze în două grupuri, al patronatului si al sindicatelor.
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Şedinţa cincea

„Caracteristicile, acţiunile
şi comportamentele care
contribuie la un
angajament reuşit în
parteneriatul social”

Şedinţa şasea

Prezentare: „Instrumentele Contribuţii din partea
care au fost create ca să vă experţilor - plenară
ajute”

Şedinţa şaptea

„Acţiuni care trebuie
întreprinse pentru a
promova eficienţa
dialogului social la nivel
european”

Şedinţa opta

Feedback de la grupurile Prezentări plenare
de lucru: „Acţiuni care
trebuie întreprinse pentru a
promova
eficienţa
în
dialogul social la nivel
european”
Şedinţă de obţinere a unui
consens - plenară

Şedinţa noua

Şedinţă de obţinere a unui
consens - plenară

Grupuri de lucru

Ziua 1 ( 26 septembrie)
Şedinţa întâi (contribuţia experţilor) – « Explicarea dialogului social european »
Evoluţia, profilul participanţilor, regulile de lucru, practicile şi priorităţile dialogului social
european au fost rezumate în prezentări formale făcute de Liliane Volozinskis de la UEAPME,
Juliane Bir (ETUC) şi Valeria Ronzitti (CEEP). Prezentările lor se găsesc în anexa 3 a acestui
raport.
Şedinţa doua (activitate cu grupul de lucru) – « Să construim organizaţii şi indivizi de succes
pentru dialogul social european »
Partenerii sociali români şi-au exprimat preferinţa de a lucra în două grupuri şi de a discuta
problemele comune în plen. Ca urmare, reprezentanţii naţionali au fost împărţiţi în două grupuri
de lucru : un „grup sindical” şi un „grup al organizaţiei patronale”. Reprezentanţii de la
UEAPME, CEEP şi BUSINESSEUROPE au participat la grupul organizaţiei patronale;
reprezentanţii de la ETUC şi un expert au participat la grupul sindicatelor. Fiecare grup a ales un
preşedinte/raportor din rândul participanţilor naţionali.
Grupurile de lucru au avut 90 de minute pentru a reflecta la următoarele întrebări ;
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 Ce trebuie să facem pentru a construi, la nivel naţional, organizaţii de parteneri la
dialogul social de succes capabile de a contribui eficient la dialogul social european ? Ce
acţiuni propuneţi pentru realizarea lor la nivel naţional ?
Şedinţa treia (feedback de la grupurile de lucru) - „Să construim organizaţii şi indivizi de
succes pentru dialogul social european”
Raportul din partea celor doua grupuri poate fi rezumat după cum urmează (punctele de vedere
ale grupurilor sunt în ordinea prezentării lor) :
Grupul sindicatelor
 Un parteneriat eficient în cadrul procesului de dialog social necesită o înţelegere
temeinică a rolului fiecărui partener în acest proces. De asemenea, este necesar un anumit
grad de pregătire - partenerii sociali trebuie să-şi „ facă temele” legate de chestiunile ce
urmează a fi dezbătute ;
 O mai bună cunoaştere a practicii dialogului social în alte state membre ar fi utilă
 Reprezentanţii naţionali ai partenerilor sociali la nivel european trebuie să fie conştienţi
de legile, procedurile şi practicile din ţara lor şi să le cunoască suficient de bine astfel
încât să le privească în contextul practicilor şi reglementărilor din alte ţări europene ;
 Pentru o contribuţie eficientă la nivel european sunt necesare procese mai bune de
informare şi consultare la nivel naţional. Membrii ar trebui să aibă posibilitatea de a
participa la procesul decizional, ceea ce necesită un real flux de informare în ambele
sensuri între sediile centrale ale sindicatelor şi organizaţiile membre ale acestora ;
 Confederaţiile române trebuie să devină reprezentative pentru un număr cât mai mare al
angajaţilor români. Este nevoie, în mod evident, de o mai bună coordonare între diferitele
confederaţii sindicale. Este importantă atenţia susţinută acordată recrutării ;
 Reprezentanţii sindicatelor române la Bruxelles trebuie să aibă un mandat clar, capacităţi
adecvate pentru a asigura o legătură eficientă între partenerii sociali români şi cei din UE,
şi să aibă studiile necesare ;
 Dialogul social la nivelul UE trebuie să fie strâns legat de dialogul social la nivel
naţional ;
 Participarea reprezentanţilor guvernului la reuniunile bipartite, pentru a înlesni o mai
strictă respectare a regulilor, ar putea duce la un grad mai înalt de angajare;
 Sindicatele au avut sentimentul că patronii români nu şi-au îndeplinit întotdeauna
obligaţiile legate de ocuparea forţei de muncă ;
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 Partenerii sociali români trebuie să cunoască dialogul social la nivelul UE şi să îi
urmărească îndeaproape desfăşurarea ;
 Numărul confederaţiilor şi federaţiilor existente care funcţionează la nivel local trebuie
limitat în aşa fel încât să se asigure o reprezentare mai coerentă şi mai eficientă a
angajaţilor români ;
Grupul organizaţiilor patronale
 Definirea actorilor, funcţiilor şi a mandatelor lor va fi importantă pentru participarea
eficientă a acestora la dialogul social european;
 In 2004, şapte organizaţii patronale din unsprezece au hotărât să înfiinţeze o organizaţie
umbrelă numită ALLIANCE-APCR astfel că majoritatea organizaţiilor patronale române
sunt membre ale ACPR şi, astfel, sunt afiliate cu patronii la nivelul UE. Aceasta oferă o
bază pentru conectivitatea naţională şi internaţională;
 Organizaţiile patronale ar trebui să joace un rol mai proactiv în dialogul social atât la
nivelul naţional cât şi al UE ;
 Organizaţiile patronale trebuie să-şi dezvolte capacitatea internă şi să stabilească relaţii
mai cooperante cu sindicatele pentru a îmbunătăţi calitatea dialogurilor sociale atât la
nivelul naţional cât şi al UE. Există însă şi exemple bune de dialog social eficient la
nivelul sectorial în România ;
 Calitatea şi frecvenţa comunicaţiei cu organizaţii membre în chestiuni privind dialogul
social european trebuie îmbunătăţită ;
 In general guvernul României are tendinţa să ignore drepturile partenerilor sociali, şi în
special părerile organizaţiilor patronale, la stabilirea de legi şi politici naţionale. De multe
ori consultarea se face prea târziu pentru ca părerile acestora să fie luate în considerare.
Comitetul economic şi social naţional este, în prezent, utilizat greşit de către guvern în
legătură cu „acquis-ul comunitar”. ECOSOC ar trebui să fie locul firesc de consultare cu
partenerii sociali, aşa cum este prevăzut în lege. Dacă această obligaţie ar fi onorată,
comitetul ar avea o influenţă mult mai mare şi ar fi mai eficient decât este în prezent.
 Şedinţa patra (contribuţia experţilor) -„Parteneri sociali de succes şi întruniri de
succes” - prezentarea rezultatelor cercetărilor
Unul din experţii seminarului (Alan Wild) a prezentat rezultatele unei serii de proiecte de
cercetare conduse pe durata Programului de lucru al partenerilor sociali europeni 2003-2005.
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Scopul acestei şedinţe a fost să permită participanţilor să-şi revadă propriile discuţii şi prezentări
din şedinţa a doua în contextul cunoştinţelor şi al experienţei persoanelor din diferite ţări care
participaseră la dialogul social european de-a lungul mai multor ani.
Prezentarea a descris rezultatele următoarelor iniţiative ;
 O analiză a discuţiilor şi concluziilor ale celor 16 seminarii desfăşurate în noile state
membre din Europa centrală şi de est;
 Rezultatele cercetărilor care au fost utilizate ca bază pentru instrumentul de evaluare a
competenţei şi care acum sunt disponibile pentru organizaţiile partenerilor sociali prin
intermediul paginilor web ale centrelor de documentare ale ETUC şi ale organizaţiei
patronale (a se vedea mai jos). Aceasta a implicat participanţi la dialogul social european
în fiecare din cele 25 state membre ale UE de atunci ;
 Cercetările individualizate întreprinse asupra „competenţelor de succes” la nivel
individual şi de organizaţie în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali din „UE15”
Prezentarea integrală se găseşte în anexa 4 a acestui raport.
Şedinţa cincea (şedinţă de obţinere a unui consens) – „Caracteristicile, acţiunile şi
comportamentele care contribuie la un angajament reuşit în parteneriatul social - discuţie
generală”
Folosind metoda „turului de masă” participanţii la seminar au identificat o serie de probleme
importante în vederea îmbunătăţirii dialogului social în România. Chestiunile punctate pot fi
rezumate astfel ;
 Cunoştinţele despre „subiect” şi „metodă”, precum şi o bună comunicare, sunt condiţii
prealabile esenţiale pentru un dialog social eficient ;
 Pentru a dezvolta un dialog social mai eficient în România ar fi mai bine să se reducă
numărul de organizaţii participante ;
 Dezvoltarea capacităţilor experţilor implicaţi în dialogul social este foarte importantă.
Partenerii sociali români au nevoie de oameni mai calificaţi (capacităţi de comunicare,
negociere, analiză şi sinteză). Experţii trebuie de asemenea să ţină legătura cu liderii de
la nivel regional, naţional şi UE ;
 Structuri (reţele) adecvate de dialog social la diferite niveluri sunt importante. Trebuie
create structuri mai adecvate la nivel local şi regional ;
 Dezvoltarea de relaţii bune cu omologii din alte ţări ale UE şi cu partenerii sociali la
nivelul UE este importantă ;
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 Întâlnirile eficiente au nevoie de deschidere, de voinţa de a investiga şi de a învăţa şi de
capacitatea de a „gândi într-un mod european” ;
 Este nevoie de un dialog social mai informal în problemele importante. Pentru atingerea
de rezultate concrete este nevoie de implicarea persoanelor potrivite ;
 Partenerii sociali şi guvernul României trebuie să construiască o cultură mai puternică a
dialogului social ;
 Restructurarea organizaţiilor partenerilor sociali existente ar fi necesară pentru a face
dialogul mai eficient la toate nivelurile. Ar fi util dacă organizaţiile patronale şi cele
sindicale ar adopta structuri care să ofere cele mai bune condiţii pentru un dialog
eficient ;
 Partenerii sociali trebuie să aibă mai multa încredere şi respect reciproc dacă este să
conlucreze în mod mai constructiv ;
 Ar trebui garantată o participare mai echilibrată a organizaţiilor sindicale şi patronale la
dialogul social;
 Partenerii sociali români ar putea studia şi folosi alte modele de succes ale dialogului
social european ;
 Respectarea legilor în vigoare ar trebui să fie un principiu de bază în cooperarea dintre
partenerii sociali.
După „turul de masă” al participanţilor naţionali, un acord consensual a fost obţinut asupra
problemelor prioritare urmând a fi abordate în ziua a doua a seminarului. Aceste puncte au fost :
 Gestionarea pluralităţii partenerului social ;
 Îmbunătăţirea dialogului social bipartit ;
 Îmbunătăţirea bazei de capacităţi a experţilor.
După „turul de masă”, doi dintre reprezentanţii organizaţiilor partenerilor sociali la nivel UE şiau exprimat părerile asupra discuţiilor ;
 Jørgen Rønnest, de la BUSINESSEUROPE, a spus că este esenţial să se înţeleagă ce
probleme pot fi rezolvate la nivelul UE şi ce probleme au un caracter pur naţional. Un
element-cheie al reuşitei este prezentarea într-un mod european a problemelor naţionale
importante care au o reală dimensiune europeană. Organizaţiile partenerilor sociali din
UE sunt dornice să-i ajute şi să-i sprijine pe partenerii sociali naţionali, dar nu pot fi
responsabili de participarea activă a partenerilor sociali naţionali la dialogul social la
nivel naţional şi al UE.
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Liliane Volozinskis, de la UEAPME, a subliniat faptul că este importantă definirea problemelor
prioritare, iar acest lucru trebuie făcut în cooperare cu organizaţiile membre. Pentru a fi eficienţi
în dialogul social la nivelul UE, partenerii sociali români trebuie să stabilească legături clare între
problemele la nivel naţional şi cele la nivel UE pentru a fi siguri că vocea lor este auzită la
Bruxelles.
Sesiunea a şasea (contribuţia experţilor) – „Instrumentele care au fost create ca să vă ajute prezentare de către un expert”
Cinzia Sechi (ETUC) şi Matthew Higham (BUSINESSEUROPE) au prezentat acele acţiuni
întreprinse de partenerii sociali la nivelul UE, cu sprijinul Comisiei Europene, care îi pot ajuta pe
partenerii sociali români să dezvolte un dialog social mai eficient. Acestea cuprind:
 Ateliere despre modalităţile de identificare a liniilor bugetare şi de solicitare de finanţări
pentru iniţiativele legate de dialogul social ;
 Un mijloc de evaluare a competenţelor care poate fi folosit ca model de audit pentru a
evalua competenţele la nivel individual şi organizaţional ale sindicatelor şi ale
organizaţiilor patronale, şi pentru a elabora planuri de acţiune rentabile ;
 Atât sindicatele cât şi patronatul au creat centre de documentare web pentru a oferi
membrilor lor servicii de consiliere şi asistenţă online;
Au fost puse la dispoziţie fonduri pentru rambursarea cheltuielilor de călătorie şi şedere ale unor
alţi reprezentanţi ai partenerilor sociali naţionali care sunt legate de întâlnirile si evenimentele
care le pot aduce un plus de competenţă si experienţă. Aceasta se face prin intermediul
programelor de formare şi îndrumare;
 De curând a fost creat un fond de traduceri pentru a facilita realizarea de traduceri ale
acordurilor partenerilor sociali europeni.
Prezentarea integrală se găseşte în anexa 5 a acestui raport.
Ziua doua (27 septembrie)
Şedinţa şaptea (grupuri de lucru) - „Acţiuni care trebuie întreprinse pentru a promova
eficienţa dialogului social la nivel european”
Două grupuri de lucru (din nou unul sindical şi unul patronal) au avut o oră şi jumătate pentru a
da răspunsuri la următoarele întrebări bazate pe priorităţile de acţiune asupra cărora se căzuse de
acord la sfârşitul zilei precedente ;
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1. Examinaţi modalităţile în care poate fi abordată multitudinea partenerilor sociali în
România ? Ce modalitate ar fi cea mai potrivită şi cum aţi proceda dv. ?
2. Care sunt etapele esenţiale în îmbunătăţirea dialogului social bipartit în România ? Ce
acţiuni concrete veţi lua ?
3. Îmbunătăţirea bazei de competenţe a celor care vă reprezintă în dialogul social în UE
este importantă. Care dintre planurile oferite de partenerii sociali UE le-aţi folosi şi ce
aţi întreprinde dumneavoastră ?
Pentru fiecare grup a fost desemnat un preşedinte/raportor, iar experţii au fost împărţiţi între
grupuri într-o manieră similară şedinţei a treia de mai sus.
Şedinţa opta (feedback de la grupurile de lucru) – „Acţiuni care trebuie întreprinse pentru a
promova eficienţa dialogului social la nivel european”.
Feedback-ul de la cele două grupuri poate fi rezumat astfel:
Grupul organizaţiei patronale
 Organizaţiile patronale ar trebui restructurate sectorial şi teritorial pentru a avea o mai
bună coeziune. Dacă şi organizaţiile sindicale s-ar reforma în mod similar, ar exista o
şansă să apară o structură generală eficientă pentru dialogul social la mai multe niveluri;
 Ar trebui întreprinse iniţiative pentru a dezvolta mai mult competenţele şi calificările
personalului din organizaţiile partenerilor sociali;
 Fluxurile de comunicare interne şi externe ar trebui îmbunătăţite. Aceasta se poate realiza
la început prin mediile de comunicare existente, ca de ex. buletinele informative,
conferinţele şi seminariile ;
 Organizaţiile patronale trebuie să iniţieze acţiuni de marketing pentru a-şi mări numărul
de membri
 Cooperarea dintre partenerii sociali poate fi sprijinită printr-o mai bună conlucrare în
cadrul mecanismelor bipartite şi tripartite existente.

Grupul sindicatelor
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 Multitudinea existentă în mişcarea sindicală română ar putea fi abordată cel mai bine
prin promovarea fuziunilor între confederaţii ;
 Este important să se acţioneze pentru dezvoltarea dialogului social prin îmbunătăţirea
comunicării de jos în sus în cadrul organizaţiilor. Mecanismele existente pot fi
utilizate şi menţinute (de ex. comitetele socio-economice la nivel regional) şi noi
mecanisme pot fi create ;
 Construirea respectului reciproc între partenerii sociali va fi vitală pentru un dialog
social eficient la nivel de întreprindere, regional şi naţional ;
 Pentru a îmbunătăţi cooperarea cu organizaţiile patronale, ar putea fi desfăşurate mai
multe proiecte în comun . O mai bună cooperare între partenerii sociali va spori
influenţa acestora asupra guvernului ;
 Va fi necesară garantarea faptului că acei oameni care au capacităţile necesare ajung ă
fie implicaţi în procesul dialogului social. Acest lucru poate fi realizat prin cursuri de
pregătire şi angajarea de experţi calificaţi.
Şedinţa noua (şedinţă de obţinere a unui consens) – „Discuţiile şi acordul asupra acţiunilor
prioritare pentru promovarea eficienţei dialogului social la nivel european”
Partenerii sociali români au fost de acord că domeniile prezentate mai sus reprezintă o bază solidă
de acţiune pe termen scurt şi mediu urmând a fi revizuite cu partenerii sociali europeni la o dată
care urmează a fi stabilită peste aproximativ 18 luni.
La încheierea seminarului fiecare dintre partenerii sociali la nivel european a făcut comentarii iar
observatorul din partea Comisiei Europene a trecut în revistă noile oportunităţi de finanţare
pentru partenerii sociali români ;
 Tobias Muellensiefen, de la Comisia Europeană, a explicat că în cadrul noilor
reglementări ale ESF pentru perioada de programare 2007-2013 au fost introduse noi
dispoziţii privind capacitatea administrativă. Aceste dispoziţii se adresează organizaţiilor
partenerilor sociali din regiunile convergente şi au drept scop finanţarea acţiunilor
individuale sau comune ale partenerilor sociali. El i-a încurajat cu hotărâre pe partenerii
sociali români să examineze aceste posibilităţi şi şi-a oferit sprijinul pentru punerea în
legătura a partenerilor sociali români cu persoana oficială responsabilă de la Comisia
Europeană. Ca urmare, o notă explicativă va fi distribuită împreună cu procesul-verbal al
şedinţei.
 Jørgen Rønnest, de la BUSINESSEUROPE, a afirmat că seminarul a fost o ocazie
excelentă de a afla mai mult despre partenerii sociali români şi chestiunile legate de piaţa
muncii. Aceasta va da posibilitatea partenerilor sociali europeni să răspundă mai bine
nevoilor partenerilor sociali românilor şi să le ofere recomandări într-un mod mai eficient.
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El i-a îndemnat pe partenerii sociali români să participe cât mai mult posibil la procesul
dialogului social de la Bruxelles ;
 Valeria Ronzitti, de la CEEP, a fost de acord că trebuie făcut ceva în privinţa
multitudinii organizaţiilor pentru a crea o structură mai eficientă pentru dialog. Ea a
subliniat importanţa unei strânse cooperări la nivel local şi regional ;
 Liliane Volozinksis, de la UEAPME, a atras atenţia asupra faptului că dialogul social este
un proces de învăţare care poate fi perfecţionat numai printr-o participarea activă. Ea a
subliniat faptul că dialogul social nu este un scop în sine, ci numai un instrument de
îmbunătăţire a funcţionării pieţei muncii. A mai adăugat că, pentru a fi eficiente în
dialogul social naţional şi la nivel UE, acţiunile comune trebuie să fie adoptate de
parteneri sociali naţionali puternici şi autonomi ;
 Juliane Bir, de la ETUC, a spus că în cadrul seminarului au fost definite câteva valori de
bază importante pentru conducerea unui dialog social eficient. Acestea sunt transparenţa,
încrederea şi respectul reciproc. Ea a fost de asemenea de acord cu faptul că problema
coordonării cooperării dintre organizaţiile partenerilor sociali din România, la toate
nivelurile dialogului social (întreprindere, bipartit şi tripartit), va fi o mare provocare. Ea
a subliniat că formarea de oameni pentru dialogul social va fi importantă şi i-a încurajat
pe partenerii sociali români să utilizeze oportunităţile de pregătire şi dezvoltare oferite de
organizaţiile partenerilor sociali din UE. Ea a încheiat spunând că participanţii la seminar
ar trebui să transmită mai departe discuţiile şi rezultatele acestuia atât în cadrul
organizaţiilor lor cât şi către liderii lor .
Întâlnirea s-a încheiat cu acordul general că există probleme de interes comun asupra cărora pot
acţiona partenerii sociali români, fie separat, fie împreună.
Au fost exprimate mulţumiri tuturor celor care au participat la pregătirea şi conducerea
seminarului, precum şi partenerilor sociali europeni pentru participarea şi contribuţiile lor.
Lista anexelor
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5

Lista participanţilor la seminar
Programul seminarului
Prezentarea „Explicarea dialogului social”
Prezentarea „Parteneri sociali de succes şi întruniri de succes…învăţând din
experienţă”
Prezentarea „Instrumentele care au fost create ca să vă ajute - prezentare de către
un expert”
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