
1 

 

                                                                                                                                                                              

 

Aprobat  

prin Hotărîrea Biroului Executiv  

nr.11/4 din 03.02.2023                                                                                                       

 

 

REGULAMENT 

al concursului pentru tineri membri de sindicat 

                           „Tânăr lider sindical al FSCRE” 

 

                 

         

1. Dispoziții generale 

 

1.1. Prezentul regulament stabilește scopurile, obiectivele, procedura de organizare și      

desfășurare a concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE” (în continuare - 

concurs). 

1.2 Concursul este organizat de către Comisia de Tineret a Federației Sindicatelor 

Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și 

reprezintă o etapă, parte integrantă, a Forumului Comisiei de Tineret al FSCRE din 

anul 2023. 

 

2. Scopul și obiectivele concursului 

 

2.1. Concursul este implementat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii 

salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de 

muncă și social-economice ale membrilor de sindicat. 

2.2. Concursul va contribui la realizarea obiectivelor: 

Obiectivul 1. Motivarea apartenenței la sindicat și conștientizarea calității de 

membru de sindicat. 

Rezultat scontat: sporirea motivației apartenenței la sindicat a tinerilor cu vârsta de  

pînă la 35 de ani. 

Obiectivul 2. Implicarea activă a tinerilor în activitățile Federației de toate nivelurile. 

Rezultat scontat: cresterea  numărului de tineri cu vârsta de pînă la 35 de ani, în 

componența comitetelor sindicale, a organelor decizionale și crearea rezervei de 

personal pentru funcțiile elective ale Federației. 

Obiectivul 3. Creșterea gradului de informare a tinerilor membri de  sindicat privind 

activitatea Federației, inclusiv a Comisiei de Tineret. 

Rezultat scontat: consolidarea mișcării sindicale, creșterea eficienței activității 

organizației sindicale primare. 

Obiectivul 4. Aprofundarea abilităților de reprezentare a drepturilor tinerilor în 

domeniul relațiilor sociale și de muncă, protecția și reprezentarea drepturilor și 

intereselor socio-economice ale tinerilor din cadrul  FSCRE. 

Rezultat scontat: dezvoltarea competențelor liderilor sindicali și creșterea eficienței 

activității organizațiilor sindicale primare. 
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3. Participanți la concurs 

 

3.1 În concurs participă tineri, membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale 

primare membre a FSCRE cu vârsta de până la 35 de ani, inclusiv: 

- membrii Comisiei de Tineret a FSCRE; 

- membrii comisiei de tineret din organizația sindicală membră a FSCRE; 

- președinți, organizatori sindicali și membrii comitetului sindical din organizația    

  sindicală membră a FSCRE. 

 

4. Mecanismul de implementare a concursului 

 

4.1. Perioada de desfășurare a concursului 02 martie – 20 mai 2023. 

4.2. Concursul este format din câteva etape:  

Etapa 0 –  prezentarea/transmiterea formularelor de participare de către participanți;  

Etapa 1 – instruirea online și offline conform planului  (Anexa nr. 3);  

Etapa 2 –  elaborarea lucrării cu ajutorul instrumentelor de creare și afișare a 

prezenărilor (power point, canva, prezi sau format video);  

Etapa 3 – prezentarea lucrărilor în cadrul forumului Comisiei de Tineret  din anul 

2023;  

Etapa 4 – desfășurarea probei „Victorina sindicală”  în cadrul forumului Comisiei 

de Tineret 2023. 

4.3. Rezultatele etapelor 2 și 4 vor fi determinate de către Comisia de concurs 

instituită prin dispoziția Președintei FSCRE. 

4.4. Pentru a participa la Concurs se completează formularul de participare (Anexa 

nr.1) și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, (Anexa nr.2). 

4.5. Formularele de participare vor fi prezentate în format PDF pînă la 24 martie 

2023, la adresa de e-mail secretariat@fscre.md.  

4.6. Instruirea participanților se va desfășura online, prin platforma ZOOM s-au 

offline în perioada 28 martie - 12 aprilie 2023, cu formatori și experți în domeniu 

(Anexa nr.3).  

În cazul modificării zilei și/sau orei instruirii, participanții vor fi informați în 

prealabil.      

Durata unei instruiri, 1,5 ore.  

Tematicile educaționale pot fi modificate la propunerea Comisiei de Tineret. 

4.7 Pe parcursul elaborării lucrării participanții vor primi consultații din partea 

formatorilor și specialiștilor FSCRE. 

4.8. După finalizarea instruirilor, în perioada 12 aprilie – 12 mai 2023, participanții 

vor elabora lucrarea. 

4.9. Participanții vor prezenta lucrarea în cadrul Forumului Comisiei de Tineret 2023. 
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5. Criteriile și esența etapelor concursului 

 

5.1. Participanții vor elabora o  lucrare cu tematică sindicală cu ajutorul  

instrumentelor de creare și afișare a prezenărilor (power point, canva, prezi sau 

format video) cu respectarea următoarelor criterii: 

 utilitatea temelor  în lucrare; 

 formularea mesajului sindical; 

 actualitatea  ideilor promovate;  

 originalitate;  

 persistența mesajului motivațional cu caracter social; 

 creativitate. 

La concurs nu se acceptă lucrări cu dreptul de autor.  

Punctajul maxim pentru lucrarea individuală este de 10 puncte. 

5.2. Prezentarea lucrării cu tematica sindicală cu (durata – până la 5 minute), are ca 

scop identificarea competențelor și abilităților de implicare a tinerilor în activitatea 

sindicală. 

Obiectivul lucrării este prezentarea activități în sindicate sub aspect de tânăr 

lider sindical. 

Termenul limită de prezentare a lucrării la adresa de e-mail 

secretariat@fscre.md este 12 mai 2023. 

Lucrările care nu sunt tramise în termenii stabiliți în Regulament nu se admit la 

concurs. 

5.3. „Victorina sindicală” va fi desfășurat în cadrul Forumului Comisiei de Tineret 

din anul 2023. La această probă participă câte 2 concurenți cărora li se acordă 5 

întrebări la tematicile instruirilor desfășurate online și offline. Timpul acordat 

răspunsului la fiecare întrebare este de 1min. 

       Pentru fiecare răspuns corect se atribuie 1 punct.  

5.4 În baza rezultatelor obținute în funcție de punctajul acumulat, Comisia de 

Concurs va selecta 3 participanți care se vor plasa pe locul I,II,III. 

5.5. Toți participanții la concurs vor primi Diplome de participare. 

5.6. Premianții concursului vor fi menționați cu Diplome și cadouri de preț în 

conformitate cu Hotărîrea Biroului Executiv al FSCRE.  

5.7. Decernarea se va desfășura la 20 mai 2023, în cadrul Forumului Comisiei de 

Tineret a FSCRE la b/o ODISEU, or. Vadul lui Vodă. 
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Anexă nr.1 

Formular de  participare la concursul „Tinăr lider sindical al FSCRE” 

Numele, prenumele participantului  

Data/luna/anul nașterii  

Organizația sindicală primară  

Funcția deținută în cadrul OSP  

Număr de telefon  

Adresă de e-mail  

 

Confirm veridicitatea datelor prezentate în formular 

Semnătura                                                                                                Data completării 

_____________2023                                                                               _______________ 

 

Anexă nr.2 

ACORD 
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantului  

la concursul „Tânăr lider sindical FSCRE” 

 

Subsemnatul______________ 

IDNP____________  

buletin de identitate______ data eliberării ______ oficiu_____ 

Prin acest acord îmi exprim expres consimțământul la prelucrarea de către angajații 

Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica 

Moldova a datelor mele cu caracter personal, cât și a datelor speciale oferite de către mine, în 

legătură cu participarea la concurs. 

Confirm, că am fost informată că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu respectarea 

regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 și 

Hotărârii Guvernului nr.1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 

personal. 

Condiții speciale da nu 

Accept utilizarea fotografiilor/spoturilor video, în care figurează 

imaginea mea, în scopul realizării obiectivelor concursului 

  

Accept să fiu contactată de organizatori implicați în concurs, prin:   

e-mail   

telefon   

Nume, prenume ___________________                                     semnătura__________ 

Data______________2023 
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Anexă nr.3 

 

Planul activităților de instruire 

28 martie - 12 aprilie 2023 (format online și offline) 

 

Tematici sindicale       Formatori  Perioada desfășurării 

Organizing  sindical. Motivația 

apartenenței la sindicat. 

Constituirea și dezvoltarea unei 

echipe sindicale eficiente. 

Dorin Suruceanu, formator 

național 

Martie - Aprilie 

Dialogul Social la nivel de 

întreprindere.CCM. Tehnici și 

tactici în negocierea CCM. 

Parteneriatul Social 

Victor Talmaci, formator 

național 

Martie - Aprilie 

Comunicarea: noțiuni de bază. 

Modalități de comunicare în 

sindicat. 

Lilia Franț, formator național Martie - Aprilie 

Securitatea și sănătatea în muncă. 

Actele legislative  

și normative în domeniul SSM. 

Elena Carchilan, formator 

național 

Martie - Aprilie 

Drepturile sindicale. Baza 

legislativă și normativă care 

reglamentează activitatea sindicală. 

Ilona Josanu, formator 

național 

Martie - Aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


