Conferința internațională cu tema "Dialogul social - evoluții și provocări", organizata
în data de 28 noiembrie 2017, la București, a reprezentat evenimentul de incheiere a
proiectului „Abordarea provocarilor generate de noua legislatie a muncii si a dialogului social
in Romania”, implementat de SOLIDAR Elveția și partenerii din România - Asociația CONECT,
CNSLR-FRĂȚIA și CNS ”Cartel ALFA”.
La aceasta confeinta au participat pe langa reprezentatii partenerilor mentionati mai
sus si reprezentanti ai organizatiilor sindicale afiliate celor doua confederatii sindicale implicate
in proiect, reprezentanti ai organizatiilor patronale, precum si reprezentanti sindicali din
Bulgaria, Republica Moldova si Slovacia. Fiind un proiect finantat de guvernul elvetian, a
participat atat reprezentantul SOLIDAR Elvetia cat si seful Biroului Contributiei Elvetiene din
cadrul Ambasadei Elvetiei la Bucuresti.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a contribui la angajamentul sporit al
celor 3 parteneri sociali pentru construirea unui climat stabil, care să permită angajatorilor și
organizațiilor sindicale să se implice în mod eficient în promovarea muncii decente și a
respectului pentru drepturile fundamentale ale libertății de asociere și negocierii colective.
Ca prim rezultat, proiectul si-a propus o mai mare intensitate și calitate a dezbaterii
privind relațiile industriale, dialogul social eficient, munca decentă, drepturile fundamentale ale
libertății de asociere și negociere colectivă a crescut, atât în rândul partenerilor sociali cât și a
publicului larg. Acest rezultat a fost atins prin platforma online www.relatii-industriale.ro care a
contribuit la creșterea transparenței dialogului social și la furnizarea de informații necesare în
derularea activității de recrutare de noi membri și promovare a dreptului de asociere și
negociere colectivă, prin aceasta platforma 11.000 de persoane fiind mai bine informate cu
privire la relațiile industriale, munca decentă, drepturile fundamentale ale libertății de asociere
și negocierile colective.
In cadrul acestui proiect a fost realizata cercetarea “Analiza impactului legislației dialogului
social adoptate în 2011”, parte din seria de instrumente de advocacy pusă la dispoziția
partenerilor sociali, si care constituie o evaluare ex-post a Legii nr. 62/2011.
Cercetarea “Munca atipică în România. O perspectivă de ansamblu” identifică şi detaliază
pentru prima dată în România noile tipuri de contracte practicate în relația cu lucrătorii atipici.
Proiectul a contribuit si la dezvoltarea de politici publice prin realizarea unei propuneri de
politică publică cuprinzând amendamente la legea dialogului social, în conformitate cu cele
mai bune practici ale UE, promovată de cele 5 confederații sindicale reprezentative și
discutată cu Ministerul Comunicării Publice și Dialogului Social.
Au fost organizate 4 dezbateri publice ale concluziilor celor 2 ediții ale studiilor de cercetare ,
precum si o dezbatere despre nevoia de organizare și reprezentare a lucrătorilor culturali
independenți din România.

Un alt rezultat al proiectului este reprezentat de capacitatea organizatorică întărită a mișcării
sindicale, pe baza schimbului de experiență cu privire la dialogul social cu partenerii sociali
elvețieni. A fost realizat un Help Kit - Pachet informativ pentru organizații sindicale și
patronale, care oferă informații despre constituirea, organizarea și funcționarea unei
organizații sindicale și patronale, negocierile colective, informarea și consultarea salariaților,
securitatea și sănătatea în muncă, comitetele europene de întreprindere și acordurile
transnaționale etc.
Dezbaterile care au avut loc in aceasta conferinta finala, au evidentiat necesitarea unui dialog
social corect si eficient , ca mecanism de promovare a unor conditii mai bune de munca si viata,
precum si pentru justitie sociala; de asemenea, libertatea de asociere si recunoasterea efectiva
a dreptului la negocierea colectiva reprezinta principii fundamentale si drepturi la locul de
munca, fiind esentiale pentru procesul democratic.

