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ROMÂN IA  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

19.07.2018 ora 14:00 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 
595/22.09.2016 si modificata prin O.P. 247/26.04.2017 s-a întrunit astãzi 19.07.2018, la sedintã 

participând 10 dintre cei 25 de membri ai comisiei, temele fiind: 1. Prezentarea si dezbaterea 

proiectelor „MANAGEMENT ORGANIZATIONAL SI COMUNICAREA ÎN COMISIILE DE 
DIALOG SOCIAL” si „TEHNICI DE ADVOCACY PENTRU FORMULAREA 
PROPUNERILOR ALTERNATIVE LA POLITICILE PUBLICE INITIATE DE GUVERN”- 
tema propusa de catre Asociatia pt. Reforma Administrativa si Transparenta Decizionala. 

      Au fost prezenti 7 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (dl. Subprefect Marian Sorin Gheorghe), Consiliul Judetean Buzau (d-na Mirela Oprea), 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau (dl. Sindrilaru Marian), Directia de 

Sanatate Publica Buzau Buzau (dl. Bolchi Lucian), Casa Judeteana de Pensii (d-na. Angela 

Iordache), Directia pentru Agricultura a Judetului Buzau (d-na Bornaz Carmen), Agentia Judeteana 

pentru Plati si Inspectie Sociala (Vasile Cosmin). 

      Din partea Confederatilor/Federatiilor sindicale si patronale au fost prezenti:  

Vasile Minica – presedinte Confederatia Nationala „CARTEL ALFA” – filiala Buzau. 

State Marian – presedinte Cofederatia Sindicala Nationala Meridian – filiala Buzau. 

Emilian Albu – presedinte Confederatia Sindicatelor Democratice din România – filiala Buzau. 

Vaduva Anghelus – secretar Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau – 

invitat permanent. 

Enache Gabriel – presedinte Sindicatul „Statistica” Buzau – invitat. 

Oprea Marian – secretar Sindicatul S.A.P.L. Buzau – invitat. 

Toader Tanase Mucenic - Responsabil Grup Tinta si Organizare Evenimente – invitat. 
 

Sedinta a fost condusa de  Subprefectul Judetului Buzau. 
 

TEMA: Domnul Bordeanu Razvan Claudiu-VICEPRESEDINTE-Alianta Nationala a 

Bugetarilor SED LEX,  manager de proiect în cadrul proiectului cu finantare europeana  prin 

Programul Operational Capacitate Administrativa titlul-RADIS- Reforma Administrativa prin 

Dialog Social cod SIPOCA 170, a prezentat proiectul în ansamblul, cât si o serie de documente 

interne si de lucru cum ar fi Actul Constitutiv al retelei RADIS, Regulamentul Cadru de 

Organizare, Ghidul procedurilor de lucru în cadrul retelei, metodologia de colectare  

a datelor statistice, chestionarele de lucru. Acestea au fost discutate si validate in cadrul sedintei 

de lucru. 

 

PREZENTARE GENERALA RADIS  
„Proiectul este depus în cadrul Programului Operational Capacitatea Administrativ , Componenta 
1 CP2/2017 - Cresterea capacit tii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice 

alternative, Axa prioritar  1 Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Operatiunea 

Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza 
procesele decizionale orientate catre cet teni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP.  
OG: Optimizarea procesului de reform  administrativ  si cresterea transparentei decizionale prin 
implicarea activ  si dezvoltarea capacit tii a 40 de parteneri sociali care activeaz  în sistemul de 



 

 

Tel. 0238.710.609 ● Fax 0238.721.694 
B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, C.P. 120246 

Web www.prefecturabuzau.ro  ●  E-mail prefect@prefecturabuzau.ro  

 

stat de a formula si propune politici publice pentru cresterea calit tii si eficientei dialogului social în 
administratie, prin instruirea a 240 de persoane din parteneri sociali ce activeaz  în sectorul public 
si facilitarea accesului acestora la o retea national  de consolidare a dialogului social si pentru 
cresterea coerentei, eficientei, predictibilit tii si transparentei procesului decizional în administratia 
public , formularea, promovarea si acceptarea unei propuneri alternative la politicile publice 
privind dialogul social initiate de Guvern, la nivel national pe parcursul a 16 luni. OG r spunde 
astfel problemelor identificate de parteneri în sectiunea „Justificare” si „Grup tint ”: 
 1/ NEVOIA ABORD RII UNITARE LA NIVELUL FIEC REI INSTITUTII DE STAT 
PRIVIND ÎNCHEIEREA SI APLICAREA ACORDURILOR COLECTIVE CONFORM 
HG833/2007 2/ CONSOLIDAREA CAPACIT TII SINDICATELOR DIN SISTEMUL DE STAT 
PENTRU SUSTINEREA DIALOGULUI SOCIAL. DESCRIEREA OBIECTIVULUI GENERAL 

OG r spunde nevoii. 
 2/ CONSOLIDAREA CAPACIT TII SINDICATELOR DIN SISTEMUL DE STAT PENTRU 
SUSTINEREA DIALOGULUI SOCIAL: - Dezvoltarea si livrarea a 2 cursuri destinate celor minim 

40 de parteneri sociali vizati care activeaz  în domeniul public si participarea a 240 de 
reprezentanti ai acestora la 16 de sesiuni de curs în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României; 
- Facilitarea accesului la mecanisme de dialog social pentru toti partenerii sociali care activeaz  în 
sectorul public prin înscrierea acestora în reteaua dezvoltat  în cadrul proiectului pentru 
participarea partenerilor sociali la fundamentarea initiativelor legislative guvernamentale; - 

Antrenarea a 304 persoane din GT (personal al partenerilor sociali si autorit tilor publice centrale 
si locale) în activit tile retelei. OG r spunde nevoii 1/ NEVOIA ABORD RII UNITARE LA 
NIVELUL FIEC REI INSTITUTII DE STAT PRIVIND ÎNCHEIEREA SI APLICAREA 

ACORDURILOR COLECTIVE CONFORM HG833/2007 astfel: - Elaborarea, promovarea si 

acceptarea în cadrul unei campanii de advocacy a unei propuneri alternative la politicile publice de 
dialog social initiate de Guvern privind încheierea si aplicarea acordurilor colective fundamentat  
pe baza unei ample cercet ri cantitative privind calitatea si eficienta dialogului social si sectorul 
public; - Participarea a 80 de GT din minim 40 parteneri sociali din sectorul public la elaborarea 

PPP vizat  de proiect; - Participarea la campania de advocacy pentru promovarea si acceptarea PP 

vizat  de proiect a 64 de GT reprezentanti ai autorit tilor publice centrale cu rol relevant în 
acceptarea PPP; - Abordarea principiilor orizontale în toate activit tile cu GT. BENEFICIILE 

DURABILE PENTRU GT Prin atingerea OG, proiectul are urm toarele beneficii asupra GT: 
Beneficii pe termen mediu: - 40 de parteneri sociali si 240 de reprezentanti / reprezentante ale 

acestora vor aplica cele înv tate la sesiunile de instruire si vor deveni mai prezenti în comisiile de 
dialog social în care activeaz ; - 144 de de persoane din rândul partenerilor sociali din sectorul 
public si autorit ti publice centrale relevante pentru PPP vor fi implicate în formularea si 
promovarea a PPP vizat  de proiect dezvoltându-si astfel competente noi; - 304 persoane din rândul 
partenerilor sociali din sectorul public si autorit ti publice centrale si locale vor fi implicate în 
activit tile retelei dezvoltate prin proiect beneficiind asfel de informatiile si datele relevante pentru 

fundamentarea initiativelor legislative viitoare; - Vom avea o imagine privind calitatea si eficienta 

dialogului social în sectorul public în urma cercet rii cantitative prev zute în proiect si vom c uta 
solutii în cadrul retelei nou create. Beneficii pe termen lung: - 40 de parteneri sociali participanti la 

proiect vor disemina rezultatele si beneficiile aduse de proiect prin primirea si utilizarea drepturilor 

de livrare a celor 2 traininguri dezvoltate / sustinute în proiect; - PPP vizat  de proiect va fi 
acceptat  de o autoritate public  central  relevant  pentru munc  si dialog social si va constitui 
baz  de pornire pentru initierea si sustinerea de c tre Guvern a modific rilor legislative în domeniul 
dialogului social din sectorul public; - cei doi parteneri din proiect vor detine, utiliza si disemina 

know-how-ul elabor rii si accept rii PPP ca si model general (va fi postat online pe site-ul 

liderului), atât prin prezent ri în cadrul retelei cât si prin antrenarea celor 144 de persoane din 

partea partenerilor sociali si autorit tilor publice centrale relevante pentru PPP care vor participa 
la elaborare PPP în proiect. OG proiect CONTRIBUIE LA ATINGEREA OS 1.1 POCA 
„Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde commune în administratia public  ce 
optimizeaz  procesele decizionale orientate c tre cet teni si mediul de afaceri în concordant  cu 
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SCAP” prin: - Instruirea a 240 GT în vederea dezvolt rii capacit tii a minim 40 de parteneri sociali 
care activeaz  în sistemul public pentru a se implica în formularea si promovarea de propuneri 
alternative la politicile publice initiate de Guvern si dezvoltarea unei retele de dialog social si 

colectare date initiale pentru fundamentarea initiativelor legislative cu membri din rândul 
partenerilor sociali din sistemul public (contribuie la atingerea R10 POCA: „Capacitate crescut  a 
ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri 
alternative la politicile publice initiate de Guvern”); - Elaborarea, promovarea si acceptarea unei 

PPP pentru dialog social (contribuie la atingerea R11 POCA: „Propuneri alternative la politicile 
publice venite din partea ONG-urilor, acceptate”). PROIECTUL A FOST CONCEPUT ÎN 
CONCORDANT  CU SCAP, Obiectiv General II: Implementarea unui management performant în 
administratia public , Obiectiv specific II.1: Cresterea coerentei, eficientei, predictibilit tii si 
transparentei procesului decizional în administratia public , Punctul II.1.6. Dezvoltarea capacit tii 
societ tii civile, mediului academic si altor parteneri sociali relevanti (sindicate, patronate etc.) de a 

sustine si promova reforma administratiei publice prin cresterea particip rii sectorului ONG si 
partenerilor sociali la dezvoltarea culturii dialogului politic, social si civic în România si 
consolidarea capacit tii ONG-urilor si partenerilor sociali „de a-si realiza cât mai bine si cât mai 
eficient activit tile, astfel încât acestea s  fie parteneri vizibili pe scena politico-administrativ  si 
cenzori ai activit tii autorit tilor publice” (sursa: SCAP 2014-2020), proiectul având ca obiectiv 
consolidarea capacit tii a 40 de parteneri sociali prin instruirea a 240 de persoane si dezvoltarea 
unei retele de dialog social pentru cresterea coerentei, eficientei, predictibilit tii si transparentei 
procesului decizional în administratia public , personalul lor, precum si formularea si promovarea 
unei PPP privind dialogul social în sectorul public într-un parteneriat format dintr-un ONG si o 

federatie sindical  reprezentativ . Proiectul extinde si îmbun teste alte initiative anterioare 
finantate din fonduri publice: „Promovarea principiului egalit tii de sanse si de gen la nivel 
national în cadrul societ tii civile si administratiei publice locale si central” finantat din FSE prin 

POSDRU 2007-2013 în cadrul c ruia a fost creat  o retea de promovare a egalit tii de gen. 
Mecanismele dezvoltate în acel proiect vor fi utilizate de partener în acest proiect pentru dezvoltarea 
retelei de dialog social.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. OS1. Cresterea capacit tii a 40 de parteneri sociali care activeaz  în sectorul public de a se 
implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de 
Guvern pentru dialog social prin dezvoltarea si livrarea c tre 240 pers din cele 40 org vizate 

a dou  traininguri si facilitarea accesului acestora la o retea de consolidare a dialogului 
social si pentru cresterea coerentei, eficientei, predictibilit tii si transparentei procesului 
decizional în administratia public . Proiectul prevede dezv si livrarea cursurilor 
MANAGEMENT ORGANIZATIONAL SI COMUNICAREA ÎN COMISIILE DE 
DIALOG SOCIAL si TEHNICI DE ADVOCACY PENTRU FORMULAREA 

PROPUNERILOR ALTERNATIVE LA POLITICILE PUBLICE INITIATE DE 

GUVERN c tre 240 pers din 40 de parteneri sociali care activeaz  în sectorul public. În 
plus, partenerii sociali interesati (inclusiv cei 40 de mai sus) vor avea acces la o retea de 

consolidare a dialogului social si pentru cresterea coerentei, eficientei, predictibilit tii si 
transparentei procesului decizional în administratia public . Actiunile de mai sus vor integra 
principiile orizontale urm rite de POCA crescând astfel capacitatea org participanti de a si 
le însusi si promova. De asemenea, publicitatea finant rii FSE prin POCA si a 
oportunit tilor de finantare va creste capacitatea lor de accesare a finant rilor 
nerambursabile prin informare clar  si pragmatic . OS1 va fi atins prin implementarea 
SA1.1, SA1.2, SA2.1, SA2.2, SA5.1, SA7.1 si obtinerea rezultatelor de proiect R1, R2, R4 si 

R5. OS1 particip  la atingerea IR 5S44-40, IR 5S45-240, ISR1.1-1.  

2. OS2. Formularea, promovarea si acceptarea de c tre autorit tile publice centrale relevante 
din domeniul muncii si dialogului social a unei propuneri alternative de politic  public  
privind cresterea calit tii si eficientei dialogului social de c tre un ONG si un partener 
social, timp de 16 luni. Proiectul prevede realiz unei cercet ri cantitative la nivel national 
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privind dialogul social în sectorul public. Concluziile cercet rii vor reprezenta fundamentul 

actiunii de formulare, promovare si acceptare a propunerii alternative la politicile publice 

initiate de Guvern privind dialogul social în încheierea si derularea acordurilor colective. La 
elaborarea / formularea, promovarea ei vor participa cei doi parteneri ai proiectului al turi 
de 144 pers din GT (personal al sindicatelor functionarilor public si ai autorit tilor publice 
centrale). Campania de advocacy se va finaliza cu acceptarea PPP de c tre o autoritate 
central  relevant  pentru munc  si / sau dialog social. În etapele de elaborare, promovare, 
acceptare, se vor integra, respecta si promova principiile orizontale POCA si se promova 

sursa de finantare si oportunit tile sale. OS2 va fi atins prin SA3.1, SA3.2, SA4.1, SA4.2, 
SA4.3, SA5.1, SA6.3, SA7.1 si obtinerea rezultatelor de proiect R3, R4 si R5. OS2 part la IR 

5S6-2, ISR2.1-144, ISR2.2-1.  
 

GRUPUL TINTA  

Grupul tint  este format din 384 persoane, reprezentanti ai partenerilor sociali (320 
persoane delegate de sindicatele functionarilor publici constituite legal) si personal din autorit tile 
si institutiile publice (personal de conducere si de executie – 64 persoane). Acesta va participa la 

activit tile integrate care r spund problemelor sale specifice cu care se identific  (capacitate redus  
de r spuns la propunerile de politici publice (ppp) initiate de guvern, necunoasterea si neutilizarea 
mecanismelor de dialog social) si va beneficia de rezultatele proiectului astfel: 240 de persoane din 

GT vor participa la cele 2 cursuri de formare (A2), provin din cel putin 40 de parteneri sociali care 

activeaz  în sectorul public (sindicate ale functionarilor publici). Cele 240 de persoane sunt membri 
de sindicat din cele 40 vizate de proiect, deci vor participa în medie 6 persoane / organizatie. 
Sesiunile de training vor fi organizate cu 15 persoane iar fiecare persoan  va participa la cele dou  
cursuri. Cele 2 cursuri se vor canaliza pe dou  linii specifice: 1/ consolidarea capacit tii 
administrative si de management („MANAGEMENT ORGANIZATIONAL SI COMUNICAREA 

ÎN COMISIILE DE DIALOG SOCIAL”); 2/ consolidarea capacit tii ONG-urilor de a formula 

propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern („TEHNICI DE ADVOCACY 

PENTRU FORMULAREA PROPUNERILOR ALTERNATIVE LA POLITICILE PUBLICE 

INITIATE DE GUVERN”). Sesiunile de training sunt complementare si r spund nevoilor 
identificate în sectiunea „Justificare”: a1/ NEVOIA ABORD RII UNITARE LA NIVELUL 
FIEC REI INSTITUTII DE STAT PRIVIND ÎNCHEIEREA SI APLICAREA ACORDURILOR 
COLECTIVE CONFORM HG833/2007 2/ CONSOLIDAREA CAPACIT TII SINDICATELOR 
DIN SISTEMUL DE STAT PENTRU SUSTINEREA DIALOGULUI SOCIAL. Cursurile oferite 

de Lider ofer  o perspectiv  durabil  personalului partenerilor sociali pentru c  îl ghideaz  în 
managementul organizational si le dezvolt  competentele de comunicare necesare în dialogul social. 
Se creaz  astfel baz  solid  de lucru pentru activit tile interventionale social precum formularea 
propunerilor alternative la politicile publice initiate de Guvern si propuneri de politici publice în 
sfera sa de interes (în spet , modificarea HG 833/2007). Consolidarea capacit tii sindicatelor din 
sistemul de stat pentru sustinerea dialogului social este un r spuns transversal de proiect si se va 
reg si în ambele cursuri. R spunsul la aceast  nevoie va consta în oferirea de solutii practice pentru 

corectarea prin dialog social a legislatiei în domeniu relatiilor de munc , fie c  este vorba despre 
eficientizarea managementului organizational, tehnici de dialog social sau despre formularea de 

politici publice. Cresterea capacit tii ONG-urilor si partenerilor sociali, atât organizational cât si 
sub aspectul dialogului social si a tehnicilor de advocacy, va crea un grup puternic al celor minim 

40 de parteneri sociali în scopul particip rii sale la dezbaterile publice privind dezvoltarea 

politicilor publice în domeniile munc  si dialog social. Guvernul va avea un partener de dialog 
social avizat, cunosc tor al mecanismelor democratice, capabil s  ofere feed-back de calitate la 

propunerile sale mai ales în ceea ce priveste relatiile de munc  si dialog social. Caracterul inovator 
al proiectul const  si în abordarea integratoare a activit tilor, astfel, formarea personalului din 
ONG-uri si parteneri sociali nu se va finaliza o dat  cu livrarea trainingurilor ci va continua prin 
facilitarea accesului la o retea national  de consolidare a dialogului social si pentru cresterea 
coerentei, eficientei, predictibilit tii si transparentei procesului decizional în administratia public . 
Astfel, aceast  categorie de GT va participa la atingerea a 2 indicatori prestabiliti: „ONG-uri si 
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parteneri sociali sprijinite pentru a-si îmbun t ti capacitatea de a formula si promova propuneri 
alternative la politicile publice initiate de Guvern” – 40 de parteneri sociali care deleag  GT pentru 
training si care acceseaz  reteaua national  de consolidare a dialogului social; „Personal din 
ONG-uri si parteneri sociali care particip  la activit ti de formare” – 240 de persoane din parteneri 

sociali care beneficiaz  de formare si de acces la reteaua national  de consolidare a dialogului 

social. De asemenea, particip  la atingerea rezultatelor de proiect 2, 4 si 5. 80 de persoane din GT 
provin din rândul partenerilor sociali care activeaz  în sectorul public, respectiv sindicate ale 
functionarilor publici. Acestea vor participa la formularea, promovarea si acceptarea propunerii 

alternative de politic  public  privind modificarea HG 833/2007 în vederea reglement rii 
acordurilor colective . Acestea vor participa la cele 8 mese rotunde din SA4.1. (câte 10 persoane din 
GT / seminar, un seminar organizat în fiecare regiune), iar 20 dintre acestia vor participa la 
conferinta de promovare a PPP din SA4.3. Cele 80 de persoane care vor participa la formularea 

PPP în cadrul mesele rotunde exploratorii provin din dintre cele 40 de sindicate ale functionarilor 

publici care vor participa la training. Se extinde astfel instruirea teoretic  cu cea practic , singura 
conditie fiind ca participantii la seminarii s  difere de cei care particip  la training. Cei 20 de 
participanti la conferinta de promovare a PPP provin tot din cadrul celor 40 de sindicate ale 

functionarilor publici. Ca si în cazul meselor rotunde, conferinta va strânge GT de pe tot teritoriul 
t rii. Partenerii asigur  astfel acoperirea national  a proiectului. Cele 20 de persoane din GT care 

particip  la promovarea PPP formulat  în proiect reprezint  personal al partenerilor sociali care 
au participat si la alte activit ti din proiect. Rolul conferintei este de a prezenta PPP si a initia 
dezbateri publice în vederea accept rii sale. Cele 80 de persoane din GT care provin din rândul 
partenerilor sociali ce activeaz  în sectorul public implicati în A4 particip  la atingerea 
indicatorului „ONG-uri si parteneri sociali care au formulat si promovat propuneri alternative la 

politicile publice initiate de Guvern” – 2 ONG-uri si parteneri sociali (cei doi parteneri de proiect). 

De asemenea, particip  la atingerea rezultatelor de proiect 3, 4 si 5. 64 de persoane din GT fac 
parte din rândurile personalului din autorit tile si institutiile publice (personal de conducere si de 

executie). Acestea vor participa la cele 8 mese rotunde exploratorii organizate în cadrul SA4.1. si 20 
dintre acestea vor participa la conferinta de promovare a PPP. Rolul lor este fundamental pentru 

atingerea R2 – PPP acceptat . Cele 64 de persoane GT vor reprezenta autorit ti si institutii publice 
centrale precum: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Consult rii Publice si Dialogului 
Social, Agentia National  a Functionarilor Publici, MDRAPFE. Participarea GT de mai sus la 

mesele rotunde si conferinta de promovare PPP are rol de participare la atingerea rezultatelor 

proiectului si de facilitare a accept rii PPP elaborat  în proiect. Proiectul r spunde nevoii GT de 
îmbun t tire a dialogului social si adoptarea politicilor publice prin consultare cu partenerii sociali. 

La conferinta de promovare a PPP vor participa membri GT care sustin PPP, deci va fi stimulat 

dialogul social cu rezultatul concret – acceptarea PPP. GT de mai sus particip  la atingerea 
rezultatelor de proiect 3, 4 si 5. Dezvoltarea în cadrul proiectului a retelei nationale de consolidare 
a dialogului social si pentru cresterea coerentei, eficientei, predictibilit tii si transparentei 
procesului decizional în administratia public  în scopul colect rii si interpret rii datelor statistice 
utilizate în fundamentarea politicilor publice este elementul de implementare si sustenabilitate cel 
mai important al proiectului. Aceasta este structura de la care pornesc toate activit tile cu GT. 
Crearea retelei se va face cu cei 40 de parteneri sociali care vor delega cele 240 de persoane la 

cursurile de instruire, prin retea se va realiza cercetarea cantitativ  de fundamentare a PPP, în 
cadrul retelei se vor organiza si desf sura mesele rotunde exploratorii si conferinta de promovare a 

PPP, 304 persoane din GT vor participa la cele 8 conferinte de promovare si consolidare a retelei. 

Deci, reteau va fi atât cadrul teoretic de consolidare a capacit tii partenerilor sociali de a formula 
si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern cât si practice prin 
participarea la formularea PPP vizat  de proiect. Cele 304 persoane participante la conferintele 
retelei fac parte din categoriile descrise mai sus si estim m c  vor fi împ rtite astfel: 240 persoane 

din sindicatele functionarilor publici si 64 din rândul autorit tilor si institutiilor publice. SELECTIA 
GT se va face pe principiul „primul venit, primul servit”. Responsabilul GT si organizare 
evenimente va face o list  cu 60 de parteneri sociali vizati (actioneaz  în sectorul public; au ca 
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membri functionary publici; sunt înfiintate recent sau nu au înc  proceduri de lucru si cunostinte de 
dialog social; sunt interesate de formularea si promovarea politicilor publice alternative; sunt active 

social) c rora le va transmite invitatia de a participa la cursuri. Formularul de înscriere va avea 
detalii privind eligibilitatea participantilor (s  fie membri de sindicat, s  aib  responsabilit ti clare 
în cadrul partenerului social respectiv iar acestea s  necesite competentele dobândite în cadrul 
cursurilor, s  nu fi beneficiat de formare în proiecte finantate prin POCA / CP2) iar persoanele 
eligibile vor fi acceptate pe m sura înscrierii. Dac  num rul înscrierilor dep seste num rul de 
locuri disponibile, se va p stra o list  de rezerv  pentru situatii neprev zute (ex. o persoan  înscris  
nu mai poate participa la training din motive obiective si va fi înlocuit  cu o persoan  din lista de 
rezerv ). Dac  înscrierile sunt nesatisf c toare, se va completa lista cu parteneri sociali vizati. Cele 

80 de persoane din GT (personal al partenerilor sociali) care vor participa la elaborarea PPP vor fi 

selectate pe principiile de mai sus. Sunt acceptate si încurajate organizatii care au participat 
anterior la sesiunile de instruire dar este necesar s  delege alte persoane. Sunt acceptate si persoane 
care au participat la traininguri dar f r  a fi decontat costul particip rii. Personalul autorit tilor si 
institutiilor publice central va fi selectat prin metoda prezentant  mai sus: list  de destinatari, 
transmitere invitatie, verificare eligibilitate, confirmare. EVALUAREA activit tilor cu GT se va 
realiza prin completarea unui chestionar de feed-back dup  fiecare eveniment cu GT. R spunsurile 
vor fi centralizare de Responsabilul GT si organizare evenimente si interpretate de Managerul de 

proiect care va lua si m suri de îmbun t tire a activit tilor respective. 

 

REZULTATE ASTEPTATE 

Rezultat program 1 – Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in 

formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern. 

- Rezultat proiect R1.definirea crearea si dezvoltarea unei retele nationale de colectare si 

interpretare a datelor statistice utilizate in fundamentarea politicilor publice. Beneficia reale 

– 240 de persoane din cei 40 de parteneri sociali din sectorul administratiei publice vor fi 

retea nationala; 

- Rezultat proiect R2-personal al partenerilor sociali instruiti in domeniile- management 

organizational si comunicarea in comisiile de dialog social si tehnici de advocacy pentru 

formularea propunerilor alternative la politicile publice inaintate de govern; 

- Rezultat proiect R4 – personal din cadrul ONG-urilor instruiti in integrarea principiilor 

orizontale in activitatea lor curenta; 

- Rezultat proiect R5-personal din ong-uri si parteneri sociali instruiti in aportul fondurilor 

europene la exercitiul bugetar 2014-2020; 

Rezultat program 2-Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ong -urilor, si 

acceptarea acestora; 

- Rezultat Proiect R3- modificarea HG 833/2007”. 
 

Subprefectul Judetului, domnul Marian Sorin Gheorghe a concluzionat: 

 „Am luat act de punctele de vedere exprimate în cadrul sedintei si speram ca ONG-urile si partenerii 

sociali sa se implice în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate 

de Guvern. Noi oricum va multumim ca ati ales si Comisia Judeteana de Dialog Social Buzau pentru 

prezentarea proiectelor si va dorim succes în demersul dumneavoastra”.  
 
 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

P R E F E C T,  

 
 

CARMEN-ADRIANA ICHIM 

 

 
                                                     Secretar Comisie Dialog Social Judetul Buzãu 
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                                                                                    Lungu Marcel 


