
         
Recomandari Metodice 

pentru organizarea Campaniei  „Evaluarea activității Comitetului Sindical 
 în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021” 

 
 

Definiție: Campania „ Evaluarea activității Comitetului Sindical în anul 2020 și 
stabilirea priorităților pentru anul 2021” constituie  un complex de activități de 
informare/comunicare între Comitetul Sindical și Efectivul sindical. 
 
Scopul Campaniei: familiarizarea membrilor și activului sindical despre 
activitatea Comitetului în anul 2020, identificarea celor mai strîngente probleme 
cu care se confruntă membrii de sindicat și organizația în întregime și trasarea 
sarcinilor de activitate a Comitetului Sindical, orientate spre depășirea lor în anul 
2021. 

 
Pașii realizării Campaniei: 
 

1. Adoptarea Hotărîrii Comitetului Sindical cu referire la totalurile activității 
Comitetului Sindical în 2020 și organizarea Campaniei „Evaluarea activității 
Comitetului Sindical în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”; 

2. Elaborarea Mesajului (informației) care va fi prezentat și discutat în procesul 
informării/comunicării cu efectivul sindical (Informația despre Rezultatele 
activității Comitetului în 2020, problemele cu care s-a confruntat pe parcurs, 
rolul Structurilor sindicale ierarhice în depășirea lor și Schița Priorităților de 
activitate în 2021). 

3. Formarea grupurilor țintă din diferite categorii de sindicaliști, Stabilirea 
modalităților de informare/comunicare, Desemnarea și instruirea 
organizatorilor /mesagerilor, Planificarea calendaristică și realizarea 
activităților conform graficului. 
 

4. Convocarea Comitetului Sindical la finele Campaniei cu ordinea de zi: 
Evaluarea Campaniei, Planificarea activității Comitetului pentru anul 2021și 
formularea solicitărilor în adresa structurilor sindicale ierarhice, Aprobarea 
Raportului financiar 2020 și Bugetului Sindical 2021. 



5. Informarea efectivului sindical despre totalurile Campaniei și Sarcinile 
Sindicatului pentru 2021. 

6. Participarea la Campania „Evaluarea activității UT (Reprezentanței FNSAA) în 
anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”; 

7. Informarea Structurii ierarhice FNSAA despre rezultatele Campaniei 
„Evaluarea activității Comitetului Sindical în anul 2020 și stabilirea 
priorităților pentru anul 2021”, solicitările de suport metodic și participativ 
acordat comitetului din partea acestuia, etc.. 

 
Notă: Ținînd cont de restricțiile de securitate impuse în legătură cu pandemia 
COVID-19 și în cazul imposibilității convocării adunării generale sindicale 
(conferinței), se propune ca Comitetul Sindical, să indentifice modalitățile de 
comunicare cu efectivul sindical utilizînd cele mai diverse forme posibile: On-
line, Poșta elactronică, Viber, Panouri de informare, buclete, foi volante, etc 
          
Printre principalele componente ale Blocului Informativ/comunicativ prezentat de 
către Comitetul Sindical membrilor de sindicat și se recomandă să se regăsească: 
 
1. Rezultatele concrete obținute de către Comitetului Sindical în anul 2020 în 

domeniul protejării drepturilor și intereselor economice, sociale și de drept ale 
membrilor de sindicat (în special prin intermediul Contractului Colectiv de 
muncă). 

2. Chestiunea recrutării în sindicat și exodului sindical. 
3. Problema parteneriatului social la întreprindere Sindicat - Angajator, gradului 

independenței sindicatului fata de acesta, poziția consolidata a efectivului 
sindical în acest sens. 

4. Problema consolidării sindicatului și sporirea capacității lui de a acționa în 
înteresul membrului de sindicat în condițiile actuale. 

5. Informatii despre modificarile in legislatia muncii, care s-au efectuat inclusiv cu 
aportul comitetului sindical. 

6. Activitatea financiară a Sindicatului 2020/2021. 
7. Sarcinile prioritare ale Comitetului în 2021; 
8. Etc… 
 

Notă: Este necesar ca examinarea acestor și altor chestiuni în cadrul Campaniei 
să se producă în contextul crizei pandemice COVID-19 și consecințelor ei 
pentru întreprindere și membrii de sindicat. 
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