


Un mod grac de prezentare a infor-
mațiilor, datelor și studiilor, al cărui 
scop este să prezinte clar informații 

complexe.

INFOGRAFIC

Este o colecție de imagini și diagrame 
cu un minim de text însoțitor, per-
mițându-vă să înțelegeți rapid esența 
subiectului abordat.

INFOGRAFIC

Domeniul comunicării, care se 
bazează pe prezentarea informației 
prin schițe artistice, diagrame atât 
pe hârtie, cât și în formă electronică.

INFOGRAFIC



TEXT  SAU PREZENTARE INFOGRAFICĂ?



respectarea legislației muncii

drepturile și interesele salariaților 

membrilor de sindicat

majorarea salariilor

ridicarea calicării salariaților

programe educaționale, culturale, sportive

în raporturi cu angajatorul
și instituțiile statului

negocieri colective

Control

SINDICAT
EXEMPLU DE PREZENTARE INFOGRAFICĂ

Apărare

Solidaritate

Insistență

Contribuție

Realizare

Reprezentare

Participare



• Asistență juridică

• Legitimitate

• Solidaritate

• Profesionalism

• Responsabilitate

• Organizare

• Ajutor 
material

Sindicatul 
nostru este:



„Codul Muncii în cifre”



„Codul Muncii în cifre”



OPȚIUNE

PENTRU UTILIZATORII CĂRORA 
LE ESTE FOARTE COMPLICAT
Căutați tineri activi, stimulând personalul tânăr să coopeze activ cu 
PPO.
Familiarizați „asistentul” cu acestă prezentare.

OPȚIUNE
Utilizați familiarul și popularul redactor de texte MS Word, împreună 
cu fotograi și poze gratuite de pe net
* exemple mai jos!

PENTRU ÎNCEPĂTORI

OPȚIUNE
http://powerpointbase.com
Site grozav cu exemple, cursuri video, șabloane, fără înregistrare.
* nu uitați să utilizați Logoul FSCRE!

PENTRU UTILIZATORII AVANSAȚI

CUM SE UTILIZEAZĂ INFOGRAFICA?



BULETIN INFORMATIV  SIMPLU ȘI UTIL

1.  Dacă nu au existat evenimente în 
organizația sindicală, acest lucru 
nu înseamnă că nu există nimic de scris 
și de plasat în buletinul informativ.
Activitatea ta este foarte importantă. 
Ați lucrat timp de o lună în beneciul 
membmembrilor sindicatului, dar nimeni nu 
știe despre asta, în afară de voi, membrii 
comitetului și cei pe care i-ați ajutat.

2.  Examinăm procesele verbale, 
reîmprospătăm memoria activităților 
și acțiunilor lunii respective.
Ajutoare materiale, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, rambursarea 
plăților (reținute ilegal) etc.

Acesta este doar un exemplu 
de prezentare.

Comitetul sindical informează 
pentru luna octombrie:



3. Prezentare excelentă va  prin 
utilizarea gracii sau diagramelor.
Este util când nu este timp pentru 
scrierea textului. 

Nu este ecient să utilizați același design 
la toate buletinele informaționale. 
TTrecând pe lângă panoul informațional, 
membrii de sindicat se vor obișnui cu 
aspectul buletinului informațional, 
dacă veți schimbați doar datele din 
buletin, dar nu și designul. Buletinul 
informațional nou, nu va  vizibil 
perceput și munca voastră se va adeveri 
a  inutilă.a  inutilă.

Comitetul sindical informează 
Activitățile educaționale 2019

33% 23%

11%

33%

BULETIN INFORMATIV  SIMPLU ȘI UTIL



4. O imagine face cât 1000 de cuvinte! 
Prin urmare, ar  o idee foarte bună să 
ai și tu tot felul de imagini în site-ul sau 
în blogul tău, iar infogracele sunt 
o idee și mai bună: sunt și imagine, 
și text, în același timp. Atrag privirea, 
susunt interesante și au mai multe șanse 
să e distribuite.
Exemplu - Raport de activitate pe tipuri 
de activități
• Odihna copiilor
• Ajutor material
• Activități educaționale
•• Activități culturale, sportive
• Asistența juridică
• Comisia pentru negociere

Comitetul sindical informează 
Raport de activitate 
pentru 2019 

pe tipuri de activități

BULETIN INFORMATIV  SIMPLU ȘI UTIL



CUM FACI RAPID UN 
INFOGRAFIC?

Înainte de orice, asigură-te că ai ce comunica. Dacă 
nu ai nimic de zis, nu ai de ce să faci un infograc.

Totuși, pentru că infogracele sunt atât de atractive 
vizual, este posibil să i foarte atras de ideea de a 
publica un infograc în site-ul sau în blogul tău, așa că 
iată câteva surse de date din care ai putea alege ceva 
interesant pentru vizitatorii tăi:

Ce facem
acum?

Activități realizate Numărul membrilor implicați Rezultate, tendințe, planuri

Un infograc!
Ce altceva?



O IMAGINE
FACE CÎT
1000 DE
CUVINTE!

PUNE
ROTIȚELE ÎN

FUNCȚIUNE!

Cam asta e tot!

Adică pui infogracul în blogul sau în site-ul tău și apoi dai 
și altora – pe Facebook, pe Twitter, pe LinedIn și pe oricare 
alt canal social media preferat – linkul către pagina în care 
l-ai pus.

Asta poate  neplăcut, dacă nu ai talent la așa ceva și, mai ales, dacă 
nu știi să folosești un program oarecare de gracă asistată de calcu-
lator.

TTotuși, există soluții și pentru asta. Poți să intri pe PIKTOCHART.COM, 
de exemplu, și să-ți faci un cont (gratuit), care te lasă să faci ce 
infograce vrei, fără niciun cost. Singura problemă este că instru-
mentele gratuite e își plasează logo-ul în infogracul tău, e nu îl 
poți descărca sub formă de șier (și trebuie să folosești un cod 
pentru a-l așa), e nu au diacritice și trebuie să scrii fără ele și alte 
astfel de mici inconveniente.

SSau poti lucra cu un gracian profesionist, care poate lucra infogra-
cul pentru tine, contra cost, dar cu graca originală, conform cu 
specicațiile tale.



INFOGRAFIC  SPORTUL ÎN REPUBLICA MOLDOVA



INFOGRAFIC  FSCRE, PROMOTOR AL SPORTULUI

18 Echipe
#1 MOLDOVATRANSGAZ

#2 CHIŞINĂUGAZ
#3 BĂLŢIGAZ



• Determinați relevanța și necesita-
tea creării infograficii sindicale
• Colectați informații relevante, 
selectați materiale, examinați-le

• Imaginați-vă cum vor aplicate
• Planificați, determinați succesiunea
 acțiunilor, faceți schițe
• Eliminați informațiile inutile

• Gândiți „grafic” și color
• Folosiți eficient spațiul 
• Obțineți unitatea stilului
• Plasați sigla, informații de 
contact ale sindicatului

• Expuneți exhaustiv informația 
pentru a evita necesitatea comenta-
riilor suplimentare
• Monitorizați periodic tendințele 
    în infografică

„NOTIȚE” PENTRU INFOGRAFIST DE LA FSCRE



DATE DE CONTACT

(022)26-65-76

secretariat@fscre.md  

http://fscre.md/

Municipiul Chișinău, 
Str. 31 August 1989, Nr.129
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