
Eforturile FSEȘ în mandatul 2015-2020 au însemnat angajament, 
mobilizare și implicare

La Congresul VI al FSEȘ, care a 
avut loc la 5 martie 2015, Federația 
și-a stabilit prioritățile de activitate 
pentru perioada anilor 2015-2020. 
Acestea au fost direcționate pe 
mai multe domenii: Managemen-
tul organizațional; Parteneriatul în 
sfera muncii; Sindicatul şi Tinere-
tul; Informarea și formarea sindi-

cală; Colaborarea internațională; 
Managementul financiar. 

S-au scurs cinci ani de atunci. 
În această perioadă, eforturile Fe-
derației Sindicale a Educației și 
Științei au fost canalizate spre rea-
lizarea obiectivelor Congresului VI, 
muncă ce a necesitat angajament, 
mobilizare și implicare. În acești 
ani, au avut loc mai multe eveni-
mente importante, s-au înregistrat 
și realizări, dar și o multitudine de
probleme de rezolvat. Unele au 

fost soluționate cu succes, pen-
tru rezolvarea altora ne rămâne 
să mai batem insistent la ușile 
autorităților.

În tot acest răstimp, unul din-
tre obiectivele principale ale FSEȘ 
a fost consolidarea capacității de
operare a Federației.  În acest scop, 
întreaga activitate a fost direc-
ționată spre îmbunătățirea mana-
gementului strategic şi a proce-
selor de monitorizare, asigurarea 
transparenței în munca desfășurată 

de organele sindicale de toate ni-
velurile, promovarea unui sindica-
lism activ, participativ şi solidar.  

Pe 5 martie anul curent, exact la 
cinci ani de la ultimul congres, va 
fi organizat cel de-al VII-lea Con-
gres FSEȘ. Ce s-a reușit între timp, 
la ce mai au de lucrat sindicaliștii – 
acestea sunt principalele întrebări 
pe care ziarul „Vocea poporului” 
le-a adresat președintelui FSEȘ, 
Ghenadie Donos. 

Uniți prin misiunea pe care o avem, 
puternici în acțiune pe tărâmul educației

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Salariații din cadrul SRL „Moldpresa 
Grup” au ieșit la protest

Angajatele de la fabrica „Ionel” 
sunt protejate și promovate p.6p.2

Federația Sindicală  
a Educației  
și Științei în pragul 
Congresului 7

Anul 2019, pentru Fede-
rația Sindicală a Educației 
și Științei, a fost marcat de 
desfășurarea campaniei de 
dare de seamă și alegeri la 
toate nivelurile. Organizații-
le sindicale primare din in-
stituțiile educaționale au fă-
cut bilanțul activității pentru 
ultimii cinci ani și și-au ales 
liderii pe următorul mandat 
de cinci ani.

Congresul 7 al FSEȘ se 
va desfășura la Chișinău pe 
data de 5 martie 2020. La 
Congres vor participa circa 
170 de delegați și invitați din 
organizațiile afiliate FSEȘ și 
oaspeți de peste hotare. Fo-
rumul va supune dezbateri-
lor Raportul de activitate al 
FSEȘ pentru anii 2015–2020. 
Totodată, va aproba obiecti-
vele strategice pentru prin-
cipalele domenii de activita-
te ale Federației în următorii 
cinci ani.  

Congresul va alege con-
ducerea Federației Sindicale 
a Educației și Științei pen-
tru următorul mandat de 
cinci ani: președintele, vice-
președinții, Consiliul General 
și Comisia de cenzori.


