
 

 

RAPORT 

 

În data de 27.09.2012 a avut loc in Bucuresti faza nationala a seminarului cu tema 

“Ideea noastra comuna pentru imbunatatirea dialogului social”, FNME fiind partener in 

proiectul comun alaturi de Federatia Sindicatelor Libere din Bulgaria si CCOO Spania. 

Conform programului de desfasurare al acestui seminar au fost dezbatute urmatoarele teme: 

 

1. Aspecte de dialog social si munca decenta- probleme si provocari ( situatia 

partenerilor sociali din sectorul minier si posibilitati de imbunatatire). 

2. Cadrul legislativ al agendei privind munca decenta : legislatia europeana si 

internationala in ceea ce priveste dreptul la munca decenta si stadiul implementarii  acestuia 

in legislatia nationala, cu accent special pe sectorul minier. 

 

In partea a doua a seminarului au avut loc discutii libere, abordand urmatoarele 

subiecte: 

- Participarea activa a sindicatelor miniere din Romania in dialogul social-

dimensiuni nationale si europene, experienta si bune practici; 

- Rolul sindicatelor in procesul de luare a deciziilor-exemple si lectii; 

- Probleme si situatii reale privind dialogul social in sectorul minier din Romania. 

 

La acest seminar de formare au participat reprezentanti ai sindicatelor din Uniunea 

Sindicatelor Miniere Oltenia, Sindicatul Exploatare si Preparare Uraniu, Sindicatul Energia 

Rovinari, Sindicatul CET Craiova II, prezenta fiind de 100%. 



Au fost atinse obiectivele principale ale proiectului care au fost indreptate  catre 

popularizarea ideii pentru promovarea muncii decente, relevandu-se aspectele existente in 

Romania, Bulgaria, Spania. 

La discutiile libere din partea a doua a seminarului problemele dezbatute  au fost 

apreciate de catre toti participantii, ca avand o semnificatie importanta in diseminarea 

acestora intr-un cadru cat mai larg. 

Totodata  s-au  aprofundat subiecte ca munca decenta, diferenta de salarizare dintre 

femei si barbati, obiective pe termen lung ale  sindicatelor din mineritul romanesc, actiuni 

ale FNME ce vor trebui intreprinse in viitor cu colaborarea sindicatelor miniere din 

Bulgaria, Spania cat si din alte tari , membre ale UE. 

Asadar, expunerile prezentate de catre expertul intern, cat si de ceilalti vorbitori le 

consideram  de o mare insemnatate, utile , cu dorinta ferma a organizatiei noastre de a 

continua astfel de programe si colaborari. 
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