
 

REZOLUȚIA FORUMULUI 

Comisiei de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor  

din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova 

 

Comisia de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și 

Resurse Energetice din Republica Moldova, reprezintă opinia tinerilor salariați din organizațiile 

membre și promovează participarea activă a tinerilor în toate procesele decizionale sindicale la nivel 

național, ramural și de unitate. 

Confirmând, că tinerii sunt o resursă strategică pentru mișcarea sindicală și protejarea 

drepturilor şi intereselor socio-economice, profesionale şi de muncă a tinerilor, este un obiectiv 

esențial din Programul Strategic pentru anii 2020-2025 al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din 

Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Forumul Tinerilor FSCRE solicită: 

 a focusa atenția organizațiilor sindicale asupra problemelor socio-economice ale tinerilor și  

identificarea soluțiilor acestora, prin crearea de programe de activitate pentru tineri, participarea 

la implementarea proiectelor naționale/internaționale și monitorizarea implementării acestora; 

 a implica comisia de tineret la elaborarea și examinarea proiectelor de acte normative privind 

drepturile și interesele tinerilor; 

 a promova tinerii în organele sindicale, accentul fiind pus pe competentă şi cunoștințe în 

domeniul sindical; 

 a implica tinerii în procesul de negocieri colective;  

 a include beneficii şi garanții suplimentare pentru tineri în convenția colectivă şi contractele 

colective de muncă; 

 a promova interesele tinerilor în consolidarea structurii sindicale de toate nivelurile și de a asigura 

reprezentarea tinerilor în coraport de cel puțin 30%, aplicând principiile egalității de gen;  

 a contribui la întremarea sănătății tinerilor care au complicații în urma îmbolnăvirii cu virusul 

Covid-19; 

 a acorda asistență tinerilor în implementarea inițiativelor sindicale eficiente; 

 a implica tinerii în procesul de recrutare a noilor membri de sindicat; 

 a înainta propuneri către comitetele sindicale de alocare a nu mai puțin de 3% din fondul 

cotizațiilor de membru, în scopul organizării activităților pentru tineri. 

Noi, participanții la forum, exprimăm convingerea că implicarea tinerilor în acțiunile 

sindicatelor,  va contribui la fortificarea, solidarizarea și eficientizarea mișcării sindicale! 

Suntem siguri, că prin tineri, sindicate devin puternice! 


