
R E Z O L U Ț I E 
 

Noi, participanții la Conferința  Intersindicală 

Națională cu Participare Internațională, reprezentanți ai 

organizațiilor sindicale și neguvernamentale, desfășurată 

la Craiova între 31 mai și 02 iunie 2019, am analizat si 

dezbătut situația actuala a mișcării sindicale și a Legii 

dialogului social, a condițiilor de lucru ale angajaților 

pentru identificarea soluțiilor și mecanismelor de 

implementare a acestora, pentru reclădirea dialogului 

social, a transparenței decizionale și a respectării 

demnității umane, pentru creșterea nivelului de trai, la 

nivel național și internațional. 

Am constatat că o parte a mișcării sindicale a deviat de la misiunea sa de reprezentare a 

intereselor salariaților, în lipsa unei solidarități sindicale reale, autoritățile și angajatorii au 

reușit să reducă puterea de negociere a sindicatelor, cu efecte negative în plan profesional, 

social și uman.  

Pentru apărarea și recâștigarea drepturilor salariaților este necesară o acțiune comună 

coordonată și sincronizată a organizațiilor sindicale, alături de organizațiile 

neguvernamentale.  

În urma discuțiilor purtate în plen și în comisiile de lucru, Conferința a hotărât: 

1. Susținerea modificării Legii dialogului social în privința reintroducerii contractului de 

muncă la nivel național, redefinirea noțiunii de reprezentativitate și eliminarea 

constrângerii privitoare la formele de protest (greva și greva de solidaritate); 

2. Întărirea protecției liderului de sindicat și a membrilor de sindicat; 

3. Extinderea colaborării pe aceste teme cu alte organizații; 

4. Înființarea unui Comitet de legătură în scopul coordonării activităților viitoare pentru 

atingerea obiectivelor Conferinței. 

 

 

 

S E M N A T A R I 

 

1. Acordul Internațional al Muncitorilor și 

Popoarelor 

2. Asociația de Studii Sociale 

3. Asociația pentru Emanciparea 

Muncitorilor 

4. Asociația Pro Democrația club Craiova 

5. Asociația Rezistența Populară 

6. Federația sindicală Hipocrat 

7. Federația sindicală Hermes 

8. Sindicatul FIRES – Reșița 

9. Sindicatul Independent al Personalului 

A.S.E. 

10. Sindicatul Libertatea 

11. Sindicatul Național Tehnic Tarom 

12. Sindicatul Radiația I.N.F.L.P.R. 

13. Sindicatul Solidaritate Universitară 

14. Sindicatul Solidaritatea 2013 

15. Sindicatul Universitas 

16. Sindicatul Universitas Timisiensis 

17. Sindicatul USAMVBT - Timișoara 

18. Uniunea Sindicatelor - Universitatea din 

Craiova 

19. Uniunea TESA din sănătate 


