Dezbatere
Salariul minim în România - între deziderate și restricții.
O abordare socio-economică
vineri, 29 septembrie 2017
- prezentare proiectInstitutul European din România are scopul de a sprijini, prin activitățile pe care le desfășoară, formularea și
aplicarea politicilor Guvernului care decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene. În
acest sens, conform atribuțiilor ce-i revin, IER realizează studii, analize şi puncte de vedere privind activitățile
din domeniul afacerilor europene, putând încheia parteneriate, acorduri de cooperare şi contracte cu alte
instituții publice ori private şi/sau cu specialiști din tara și din străinătate, în condițiile legii.
În acest cadru, Institutul European din România în consorțiu cu Euractiv Network și Freedom House
România, implementează din martie 2014 proiectul Eurofound, Reţea de corespondenţi: România. Fundaţia
Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) este o agenţie tripartită a
Uniunii Europene, al cărei rol este de a furniza informaţii în domeniul politicilor sociale şi politicilor legate de
muncă.
Institutul European din România în consorțiu cu Euractiv Network și Freedom House România contribuie,
ca parte a unei reţelei de corespondenţi, la realizarea obiectivelor fundaţiei. În acest sens, consorțiul din
România furnizează servicii de cercetare şi informare pentru Eurofound, care sunt utilizate de Observatorul
European al Relaţiilor Industriale şi al Condiţiilor de Muncă, de Centrul European de Monitorizare a
Schimbărilor în domeniul ocupării forţei de muncă şi al restructurărilor, servind şi altor subiecte legate de
politica socială.
În acest context, Institutul European din România împreună cu Euractiv Network și Freedom House România
vor organiza o serie de dezbateri pe teme actuale de interes și de cercetare atât pentru Eurofound, cât și
pentru piața muncii din România. Ne propunem organizarea unei dezbateri trimestriale, la care vom invita
să-și expună punctul de vedere corespondenții naționali implicați în proiect, reprezentanți ai Guvernului
României, reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, membrii ai Eurofound Governing Board România.
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În 2017 au fost organizate două dezbateri în cadrul proiectului: în 22 martie 2017, Accesibilitatea serviciilor
medicale și de îngrijire în România și în 8 iunie 2017, Timpul de muncă/Timpul de odihnă – o graniță tot mai
difuză
Contact Corespondent Naţional pentru România:
Institutul European din România, www.ier.ro
Adresă: bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3, Bucureşti, România, Tel: +4021 3142696, Fax: +4021 3142666,
email: ier@ier.gov.ro
Comitetul de monitorizare
• Gabriela Drăgan, Director General, Institutul European din România;
• Cristina Guseth, Director, Freedom House;
• Irina Balica, Manager Financiar, EurActiv.
Echipa de proiect
• Nicoleta Voicu, Team Leader/Expert, Compartimentul Proiecte, Institutul European din România,
nicoleta.voicu@ier.gov.ro
• Ramona Diaconu, Coordonator de Proiect, Euractiv Network, ramona.diaconu@euractiv.ro
• Mihaela Stoica, Coordonator de Proiect, Euractiv Network, mihaela.stoica@euractiv.ro
• Constantin Tudor Bădilă, Coordonator de Proiect, Freedom House România,
badila@freedomhouse.ro
• Alexandru
Stoianovici,
Coordonator
de
Proiect,
Freedom
House
România,
alex.stoianovici@freedomhouse.ro

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://www.eurofound.europa.eu/
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