
 
Recomandari Metodice 

pentru organizarea Campaniei „Evaluarea activității  
Uniunii Teritoriale (Reprezentanței FNSAA) în anul 2020  

și stabilirea priorităților pentru anul 2021” 
 
 
 
Definiție: Campania „Evaluarea activității UT (Reprezentanței FNSAA) în anul 
2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”, constituie un complex de 
activități de ordin organizatoric/metodic, informativ/comunicativ, întreprinse de 
către Biroul Executiv al UT în raport cu subiecții acestora, orientate spre 
evaluarea/planificarea activităților Sindicatelor și Biroului Executiv al UT în 
2020/2021. 
 
Sarcinile Campaniei : Acordarea Suportului organizatoric/metodic și participativ 
sindicatelor din componența UT (Reprezentanței) în planificarea și realizarea  
propriilor Campanii similare; - Familiarizarea Membrilor Consiliului Teritorial 
despre activitatea Biroului Executiv în anul 2020; - Identificarea celor mai 
strîngente probleme cu care se confruntă Structura Teritorială Agroindsind, 
membrii de sindicat și organizația în întregime și trasarea sarcinilor de activitate a 
Biroului Executiv, orientate spre depășirea lor în anul 2021. 
 
Pașii realizării Campaniei: 
1. Adoptarea Hotărîrii Biroului Executiv cu referire la organizarea Campaniei  

„Evaluarea activității UT (Reprezentanței FNSAA) în anul 2020 și stabilirea 
priorităților pentru anul 2021” și a Planului de desfășurare a Campaniei. 

2. Aprobarea de către Biroul Executiv al Structurii Teritoriale a Planului de 
coordonare a lansării și desfășurării în Sindicate a Campaniilor „Evaluarea 
activității Comitetului Sindical în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru 
perioada anul 2021”. 

3. Elaborarea, Aprobarea de către Biroul Executiv al Structurii Teritoriale și 
expedierea Centrului FNSAA, conform graficului, a următoarelor documente: 

• Raportul Financiar pentru anul 2020; 
• Raportul Statistic privind efectivul sindical pentru anul 2020, inclusiv Nota 

Informativa la Raportul Statistic; 



• Raportul Statistic al activitatilor educationale in anul 2020 si planificarea 
activitatilor educationale pentru anul 2021; 

 
4. Elaborarea  în baza Recomandarilor metodice respective ale Centrului FNSAA 

și expedierea în Sindicate: 
• Recomendații de pregătire și organizare a Campaniei „Evaluarea activității 
Comitetului Sindical în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru perioada anul 
2021” 
• Informația „Evaluarea activității Biroului Executiv UT (Reprezentanței 
FNSAA) în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru perioada anul 2021”; 
 

5. Coordonarea lansării, desfășurării și evaluării în sindicate, conform planului 
calendaristic întocmit al Campaniilor „Evaluarea activității Comitetului 
Sindical în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021” 

6. Convocarea Consiliului Teritorial cu ordinea de zi „Evaluarea activității 
Biroului Executiv UT (Reprezentanței FNSAA) în anul 2020 și stabilirea 
priorităților pentru anul 2021”; - „Raportul Financiar al UT pentru anul 2020 și 
(după caz) concretizarea Bugetului UT pentru 2021”; - Totalurile realizării 
Campaniei „Evaluarea activității UT (Reprezentanței FNSAA) în anul 2020 și 
stabilirea priorităților pentru perioada anul 2021”. 

7. Prezentarea, pînă la 25 februarie 2021, Centrului FNSAA, a  informației  despre 
Totalurile realizării Campaniei „Evaluarea activității UT (Reprezentanței 
FNSAA) în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021” (formularul 
informației va fi expediat ulterior). 

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

  
Notă: În condițiile pandemice COVID- 19, în cazul imposibilității 

convocării Consiliului UT în mod traditional, se propune indentificarea 
modalităților de examinare a chestiunilor nominalizate și adaptarea deciziilor 
respective, reieșind din situația creata pe teren (Ședință lărgită a Biroului 
Executiv cu comunicarea cu membrii Consiliului on-line, poșta elactronică, poșta 
scrisă, s.a.);  
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