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Acest newsletter isi propune sa informeze asupra 
progreselor inregistrate în cadrul proiectului “Dezvoltarea 
structurilor de dialog social in sectorul educatie”. 
Este o forma de comunicare ce va aparea odata la trei luni 
atat în format electronic cat şi printat.        
http://www.formare-fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php 

Proiectul are ca initiator si promotor Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania in parteneriat cu Landsorganisasjonen i 
Norge - Confederatia Norvegiana a Sindicatelor (LO Norway), Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Skolenes Lansforbund 
- Federatia Lucratorilor din Scoli (SL Norvegia). 
 
PROMOTOR - Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR) - este o confederatie reprezentativa la  nivel national, 
afiliata la Confederatia Europeana a Sindicatelor (ETUC) si Confederatia Internationala a Sindicatelor (ITUC). CSDR a  militat si va 
milita in continuare pentru implementarea in Romania a Conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii si pentru armonizarea 
aquis-ului  comunitar privind legislatia muncii in tara  noastra. 
 
PARTENER 1 - Landsorganisasjonen i Norge - Confederatia Norvegiana a Sindicatelor (LO Norway), infiintata in anul 1899, este una 
din cele mai mari organizatii ale muncitorilor din  Norvegia avand 850.000 de membri, afiliati la sindicate naţionale care, la rândul 
lor sunt afiliate la LO. 50%  dintre membrii LO sunt femei, iar in unele sindicate acestea reprezinta chiar ¾ din numarul membrilor. 
 
PARTENER 2 - Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) este cea mai mare federatie sindicala din Romania, care          
cuprinde 180,000 de membri. FSLI este afiliată la nivel național la Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR) și 
este membru fondator al Internationalei Educatiei si reprezinta organizatiile din educatie in Comitetul  Sindical European pentru 
Educatie (ETUCE). 

 
PARTENER 3 - Skolenes Lansforbund Norge - Federatia Lucratorilor din Scoli (SL Norvegia) - este o organizatie de  nivel national, 
afiliata la Confederatia Norvegiana a Sindicatelor - LO. SL are ca membri angajati din educatie si servicii publice (functionari   
publici) si activeaza pentru promovarea si protejarea drepturilor salariatilor din  sistemul de educatie si din serviciile publice 
norvegiene, fiind implicati in proiecte si programe la nivel national si european. 

Proiectul este finantat de Programul Norvegian de Cooperare pentru România, finanţat de Norvegia, ca parte a Acordului de 
Extindere a Spatiului Economic European, în scopul sprijinirii creşterii economice si dezvoltării sustenabile si a consolidarii rela-
tiilor bilaterale dintre România si Norvegia. 

http://www.formare-fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php


 

 

Activitatiile proiectului 

 
Proiectul este finantat de Programul Norvegian de Cooperare pentru România, finanţat de Norvegia, ca parte a Acordului de  

Extindere a Spatiului Economic European, în scopul sprijinirii creşterii economice si dezvoltării sustenabile si a consolidarii relatiilor 
bilaterale dintre România si Norvegia.  

Toate tarile au nevoi diferite, de aceea fiecare tara in parte a negociat un set de programe prioritare cu tarile donoare, bazat pe 
nevoi, prioritati si pe obiectivele cooperarii bilaterale. In Romania, fondurile sunt alocate pentru mai multe domenii prioritare: 
mediu, eficienta energetica, productie sustenabila, sanatate si munca decenta. 
 

        INNOVATION NORWAY - administratorul programului Norway Grants, este o companie norvegiana care oferă produse şi servicii   
destinate să contribuie la stimularea inovaţiei în afaceri şi industrie la nivel naţional, la stimularea dezvoltării regionale şi sa           
promoveze industria norvegiană şi Norvegia in lume. Rolul organizaţiei in cadrul mecanismului EEA Grants este de a asigura           
managementul fondurilor (http://www.innovasjonnorge.no) si de a gestiona relatia cu beneficiarii proiectelor (organizatiile din     
Romania) si donorii (organizatiile norvegiene partenere). 

 
 
 
 
                                                                                                    
 
ce vor fi implementate in cadrul proiectului sunt urmatoarele: 
Activitatea 1.1.  - Formari pentru a promova conditiile de munca decenta prin introducerea          
conceptelor relationate cu sanatatea si securitatea in munca si masuri specifice de asigurare a      
protectiei muncii, incluzand: 
formarea a 16 formatori pe tema sanatatii si securitatii in munca folosind experienta partenerilor 
norvegieni; 
crearea unui material de curs si acreditarea cursului de formare care va fi furnizat in urmatoarea 
faza a proiectului, realizarea unui kit de formare (manualul cursantului si manualul formatorului); 

formarea profesorilor (grupuri de 25 de profesori) - membri de sindicat, directori de scoala/          inspectori scolari, membri ai CSSM 
din scoala. Acestia vor parcurge un curs de 69 de ore in cadrul folosind Centrului National de         Formare al FSLI si infrastructura 
sa constand in 8 centre regionale de formare.  

 
Activitatea 1.2.  
-  O vizita de studiu  in Norvegia pentru ca formatorii sa poata impartasi cu partenerii bune practici si experiente si sa observe la fata 
locului cum sunt aplicate in scolile din Norvegia masurile de protectie a muncii. La aceasta vizita vor participa pe langa 16 formatori, 
inca 9 persoane cu responsabilitati in cadrul CSDR si FSLI si membri ai echipei de management si implementare. 
 
Activitatea 2.  
- Activitati de sensibilizare cu scopul de a informa, disemina si promova conceptele de munca decenta si sanatate si securitate in 
munca 
 Conferinte cu participarea expertilor norvegieni si 130 de persoane din grupul tinta.  
 Sesiuni de diseminare pe tema protectiei muncii in scoli cu participarea a 640 de persoane din grupul tinta  
 Crearea unui web-site  
 CD-uri incluzand materialele de formare si informatii despre protectia muncii in Romania, UE si Norvegia. 
 
 
REZULTATE ESTIMATE in cadrul proiectului: 
 
 16 formatori specializati pe tema protectiei muncii in scoli 
 400 de profesori formati pe tema protectiei muncii in scoli 
 1 kit de formare livrat 
 1 curs de formare autorizat 
 1 vizita de studiu efectuata 
 sesiuni de informare si diseminare in cadrul Centrelor regionale. 
  



 

 

Conferinta de lansare 
 

 
 
 
 Conferința de deschidere a proiectului a fost programată să aibă loc pe data de 22 martie 2013, în București, la Hotel Radis-
son Blu Bucuresti – Sala ATLAS 2, (63 Calea Victoriei) unde au participat 71 persoane printre care au fost invitati: Dna. Ecaterina                   
ANDRONESCU, Senator, Președinte al Comisiei pentru Educație, Știință, Tineret și Sport; Dl. Liviu Marian POP, Senator, Presedinte al 
Comisiei pentru Munca; Dl. Gabriel LEAHU, Secretarul general al Ministerului Educației Naționale; Dl. Florian COSTACHE, Președinte 
al Consiliului Economic și Social din România; Dl. Ciprian DRAGOMIR, nspector General al Inspecției Muncii; Dna. Siri RELLING - 
Confederația Sindicatelor Norvegiene; Dl. Hans Oyvind NIELSEN, Confederația Sindicatelor Norvegiene; Dna. Anne FINBORUND - Vi-
cepresedinte, Skolenes Lansforbund Norvegia; Dna. Gunnvor SEN - Skolenes Lansforbund Norvegia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subiectele discutate au fost:  
 

Punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului privind munca decentă promovate de Organizația Internațională 
a Muncii (OIM) - Creșterea gradului de conștientizare a cadrelor didactice, liderilor de sindicat și a opiniei publice cu privire 
la problema muncii decente. 

Abordare norvegian privind punerea în aplicare și promovarea obiectivelor Organizației Internaționale a Muncii. 
Implementarea conceptului de muncă decentă și a măsurilor de securitate și sănătate la locul de muncă în școală românească. 
Prezentarea proiectului "Dezvoltarea structurilor de dialog în educație" și a activităților prevăzute, implicarea partenerilor 

norvegieni. 
 
   
                                                                                                    
 
  

  
Titlul proiectului: 

DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL 
ÎN SECTORUL EDUCAŢIE 

  
Parteneri:  Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania, 
Landsorganisasjonen I Norge, 
Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, 
Skolenes Lansforbund 
  
Buget: 250.916 € 
  

Contact: 
Simion Hancescu 
Manager de proiect – Presedinte Federatia Sindicatelor Libere 

din Invatamant 
Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012, Bucuresti 
Telefon:004021.315.16.95; 004021.315.78.70 
Fax: 004021.312.58.37; E-mail: fsli@fsli.ro 

  


