
 

 

 
 

Criterii pentru finanţarea proiectelor şi activităţilor 
 ce urmează să fie realizate în Europa Centrală şi de Est 

 
 

Adopted at the EPSU Executive Committee, 9 & 10 November 2009 
 
 
A. Criteriile politice legate de obiectivele EPSU, aşa cum au fost definite acestea în 

rezoluţiile Congresului EPSU şi  aprobate de către Comitetul Executiv 
 
Activitatea propusă are un impact măsurabil de consolidare a 
 
1. capacităţii afiliaţilor de organizare şi recrutare; 

 
2. capacităţii afiliaţilor de dialog social şi negocieri colective; 

 
3. capacităţii afiliaţilor de a face faţă provocărilor specifice sectorului; 

 
4. capacităţii afiliaţilor referitoare la Serviciile publice de calitate (reformă şi restructurare, 

privatizare, politica salarială, securitatea ocupării forţei de muncă, migraţia, drepturile 
omului şi sindicatelor, politicile de egalitate şi non-discriminare în cadrul unui sindicat sau 
la locul de muncă); 

 
5. capacităţii afiliaţilor de înţelegere şi influenţare a politicilor europene sau de influenţare şi 

reacţie la politicile relevante ale guvernelor şi organizaţiilor interguvernamentale; 
 

6. să fie membri activi în cadrul organizaţiilor EPSU şi PSI în activitatea şi reţelele lor 
sectoriale şi să joace un rol vizibil în implementarea politicilor, activitatea de lobby şi 
campanii.  

 
 
B. Criterii tehnice şi administrative. 
 
Activitatea propusă este conformă cu 
 
7. regulile administrative ale EPSU (aplicarea corespunzătoare, achitarea la timp a taxelor 

de afiliere, durabilitatea financiară a sindicatelor solicitante, capacitatea de implementare 
a proiectului şi de raportare corespunzătoare). Proiectele trebuie să corespundă unor 
programe de activitate pe termen mai lung cu obiective realizabile. Activitatea proiectului 
şi rezultatele acestuia vor fi evaluate în mod regulat, iar Comitetele permanente ale 
EPSU / Comitetul pentru Femei şi Egalitatea de Gen vor discuta cu regularitate proiectele 
şi activităţile care intră în sfera lor de activitate.   

 
8. limitările resurselor financiare şi umane ale EPSU, 
 
9. un echilibru aproximativ între sprijinul financiar pentru diferite sectoare, subregiuni şi 

afiliaţi, luând în considerare şi potenţiala cooperare bilaterală existentă sau asistenţa 
financiară din alte surse. Secretariatul EPSU poate înainta propuneri pentru obţinerea 
finanţării Comisiei Europene cu scopul maximizării resurselor. 
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10. Prioritate se va da proiectelor care 

• vor reuni mai multe sindicate din aceeaşi ţară; 

• vor reuni sindicatele din acelaşi sector din mai multe ţări; 

• vor avea o legătură directă cu priorităţile EPSU, după cum au fost acestea stabilite de 
către Congres şi elaborate de către Comitetele EPSU (cum ar fi Comitetul Executiv şi 
Comitetele permanente). 

 
 

C.  Conferinţe europene sectoriale 
 
O parte din bugetul activităţilor va fi utilizată pentru organizarea unor conferinţe europene 
anuale, cu durata de două zile, pentru fiecare sector. Aceste conferinţe vor înlocui o întrunire 
a Comitetului permanent din acel an. În plus, la finanţarea de la bugetul activităţilor, o sumă 
suplimentară de 20,000 euro va fi rezervată din bugetul Comitetului permanent în anul 
Conferinţei sectoriale. 

 
Planificarea sugerată:  
• 2010 Serviciile comunale (energie, apă, deşeuri) 

• 2011 Serviciile sociale şi de sănătate 

• 2012 Guvernele locale şi regionale (inclusiv serviciile municipale) 

• 2013 Administraţia naţională şi publică. 
 


