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Notă informativă
cu privire la activitatea Sindicatului USEFS
în perioada trimestrului I (Ianuarie, Februarie, Martie)
şi trimestrului II (Aprilie, Mai, Iunie)
2014
Stimaţi Colegi, membri de sindicat,
În perioada trimestrelor I şi II Sindicatul USEFS şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu planul activităţilor pe perioada anului 2014, respectînd legislaţia în
vigoare şi sarcinile ce îi revin.
Pe parcursul perioadei de referinţă, Sindicatul în colaborare cu subdiviziunile
universitare sindicale a organizat următoarele activităţi:

IANUARIE- FEBRUARIE
1.

Universiada cadrelor didactice

CAS, FSU, colaboratori
FEBRUARIE

2.

Ziua comemorării celor căzuţi în Afganistan (15.02)

CAS, biblioteca, colaboratori, studenţi

3.

Seminar Sindical

Colaboratori

4.

Alocarea ajutoarelor materiale catedrelor pentru
conferințelor științifice studențești (membri de sindicat)

desfășurarea
CAS, catedrele, studenți

5.

Adunarea generală de darea de seamă a sindicatului perioada 2013

CAS, colaboratori, studenți

MARTIE
6.

Sărbătoarea Mărţişorului

CAS, colaboratori, studenţi

7.

Acordarea ajutoarelor materiale femeilor cu prilejul sărbătorii de
Martie

8 colaboratori
CAS,

8.

Ziua comemorării celor căzuţi în acţiunile militare pe rîul Nistru (02.03) CAS, biblioteca, colaboratori, studenţi
APRILIE

9.

Anul D. Matcovschi. Serată de omagiere „ Un poet al dorului”

CAS, biblioteca, colaboratori, studenți

10.

Concertul „Inspiraţia Primăverii”

CAS,AMTAP, colaboratori, studenţi

11.

Concurs „Miss USEFS”

CAS, colaboratori, studenţi
MAI

12.

Concurs „Miss USEFS” inter- universitar

CAS, studenţi
IUNIE

13. Cantonament „Tabăra de vară”

CAS, decanatele, catedra Atletism

- În perioada ianuarie - februarie curent echipa colaboratorilor a participat la
Universiada Cadrelor Didactice.
- Sindicatul în colaborare cu biblioteca, studenții, profesorii (membrii de sindicat) a
organizat mai multe măsuri educative :
- Ziua comemorării celor căzuți în Afganistan, ziua comemorării celor căzuți în
acțiunile militare pe rîul Nistru.
- Serata de omagiere “Un poet al dorului”, D. Matcovschi s-a produs într-o frumoasă
colaborare dintre Bibliotecă , Catedra Limbi Moderne, AMTAP și Sindicat. Așa cum e
bine la sărbători am avut și oaspeți dragi. La invitația Sindicatului de la Academia de
Muzică și Arte Plastice au venit să ne cînte două tinere mlădițe de la Catedra Muzică
Ușoară și Jazz, clasa profesoarei Adela Blîndu, talentele în devenire Constanța
Gherman și Diana Guțu.
- A fost desfășurată Adunarea Generală de darea de seamă perioada 2013.
- A fost semnat Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2014- 2016, care este alcătuit
din următoarele capitole :
1. Dispoziții generale
2. Obligațiunile salariaților și studenților
3. Drepturile și obligațiunile angajatorului

4. Obligațiunile organizației sindicale
5. Angajatorul și sindicatul se obligă
6. Dispoziții finale
În perioada estivală sînt planificate resurse financiare pentru procurarea
biletelor de tratament la sanatoriu al membrilor de sindicat (angajați) 10 persoane și
foi la taberele de odihnă (copii) 10 persoane.
Toate activităţile propuse spre realizare de Sindicat au scop de a consolida,
înviora şi a fortifica mişcarea sindicală USEFS.
Stimaţi Colegi, membri de Sindicat Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă
dorim multe realizări frumoase. Pentru eficientizarea activităţii Sindicatului, puteţi
înainta propuneri la adresa de e-mail: com.sind.usefs@gmail.com
Cu respect,

Preşedintele Sindicatului
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