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Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea capacitatii partenerilor sociali
pentru a promova dezvoltarea durabila, pentru a sprijini crearea de locuri de munca si
coeziunea sociala la nivel national prin promovarea dialogului social tripartit si bipartit.
Obiectivele specifice-operationale ale proiectului sunt:
• Asistenţă şi sprijin pentru elaborarea planurilor de acţiune pentru încurajarea şi dezvoltarea
parteneriatelor;
• Identificarea şi implementarea modalităţilor de creştere a interesului angajatorilor şi al altor
actori relevanţi pentru creşterea investiţiilor în resursele umane şi creşterea responsabilităţii
sociale a întreprinderilor. In aces sens, se vor realiza analize asupra nivelului de implicare si
eficienta al partenerilor sociali in dialogul social tripartit si bipartit si al nivelului de
dezvoltarea a dialogului social in Romania. De asemenea, unul dintre cele 3 seminarii pentru
identificarea celor mai bune practici si metode de actiune pentru cresterea nivelului de
implicare a partenerilor sociali in cadrul dialogului social vizeaza modalitati de colaborare
intre organizatiile sindicale si patronale pentru identificarea si implementarea unor solutii
comune pentru promovarea ocuparii si incluziunii sociale.
• Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru iniţiativele care promovează ocuparea şi
incluziunea socială, inclusiv pentru partenerii sociali activi pe piaţa muncii. Se vor realiza
materiale suport pentru pregatirea membrilor partenerilor sociali cuprinzand aspecte din
domeniul pietei muncii, incluziunii sociale si egalitatii de sanse.
• Campanii de conştientizare şi sprijin pentru parteneriatele sociale şi locale în vederea
transformării muncii nedeclarate în ocupare formală. In acest sens, se va realiza o campanie
de promovare si informare in vederea diseminarii la nivel national a beneficiilor ocuparii
formale si combaterii muncii la negru. Implementarea proiectului contribuie la realizarea
obiectivelor cererii de propuneri de proiecte Nr. 93 – “Actionam impreuna”, Axa prioritara 3
– “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”,
Grupul tinta al proiectului este format din 1033 de persoane (dintre care peste 50% vor
reprezenta femei), respectiv 893 reprezentanti ai partenerilor sociali, 90 reprezentanti ai
asociatiilor profesionale si 50 reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, ce vor avea acces
egal la activitatile proiectului. Acestia vor participa la activitatile proiectului, indiferent de:
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie
defavorizată. In cadrul activitatilor de promovare si implicare activa in dezvoltarea dialogului
social la nivel national vor fi cuprinse si materiale suport cu informatii privind egalitatea de
gen, egalitatea de sanse si respectarea diversitatii. Toate persoanele din grupul tinta, indiferent
de regiunea de care apartin, vor fi monitorizate pe toata perioada implementarii proiectului,
obiectivul urmarit fiind consolidarea capacitatii partenerilor sociali pentru a promova
dezvoltarea durabila, pentru a sprijini crearea de locuri de munca si coeziunea sociala la nivel
national, prin promovarea dialogului social tripartit si bipartit. Implementarea proiectului
finanţat prin POS DRU va contribui la promovarea egalităţii şi tratamentului egal dintre femei

şi bărbaţi, activitatile fiind aceleasi pentru ambele categorii de gen. Organizatia solicitantului
devine, astfel, un element important de promovare a egalitatii de sanse, nediscriminare si
incluziune sociala, prin masuri de sprijininire si creare a locurilor de munca, precum si de
coeziune sociala, prin promovarea dialogului social in toate regiunile de dezvoltare ale tarii.
Relevanta este implicarea Partenerului 1 in domeniul Egalitatii de Sanse intre femei si barbati,
organizatia Partenerului 1 coordonand aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în
domeniul Egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
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Ca urmare a demersurilor acestui proiect, Manualul de actiune al partenerului social pentru
eficientizarea rolului in cadrul dialogului social elaborat va putea fi folosit si de alte grupuri
tinta. Transferabilitatea rezultatelor proiectului este asigurata si de formarea profesionala a
membrilor partenerilor sociali realizat in scopul dezvoltarii unei retele de multiplicatori.

