
CURRICULA CURSULUI 
 
 

SESIUNEA I. 
FORMAREA ŞI GESTIONAREA UNEI ORGANIZAŢII  

SINDICALE DE SUCCES 

Ziua 1 

 Ce este un sindicat? Istoria mişcării sindicale. Rolul 
sindicatului în economia de piată 

   

 Drepturile sindicale în contextul drepturilor 
fundamentale ale omului 

   

 Principiile de bază şi direcţii de activitate a uni sindicat    

 Baza legislativă şi normativă a activităţii sindicatelor    

Ziua 2 

 Managementul unui sindicat şi gestionarea eficientă a 
resurselor sindicale 

   

 Organizarea activităţii unui sindicat. Aspecte practice    

 Organizarea activităţii unui sindicat. Aspecte financiare    

 Organizing sindical. Recrutarea de noi membri    

Ziua 3 

 Managementul unui Proiect. Cum elaborezi un 
proiect?  

   

 Managementul unui Proiect sindical    

 Managementul unui Proiect sindical    

 Identificarea și prioritizarea problemelor cu care se 
confruntă OSP la etapa actuală 
 
 
 

   

SESIUNEA II. 
ROLUL SINDICATULUI ÎN PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI  

SOCIAL-ECONOMICĂ A SALARIAŢILOR. PARTENERIATUL SOCIAL. 

Ziua 1 

 Codul muncii. Contractul individual de muncă. Aspecte 
teoretice şi practice 

   

 Desfacerea contractului individual de muncă    

 Conflictologie. Conflicte individuale de muncă    

 Salarizare. Impozitele şi activitatea fiscală    

 

 Parteneriatul social: cadru conceptual    

 Dialog social la nivel de întreprindere. CCM    



 Analiza economico-financiară a întreprinderilor    

 Analiza economico-financiară a întreprinderilor 
 

   

Ziua 3 

 Arta negocierii    

 Arta negocierii    

 Tehnici şi tactici în negocierea CCM    

 Conflictologie. Conflicte colective de muncă şi 
soluţionarea acestora. Cum să organizezi o întrunire, 
publică o grevă 

   

SESIUNEA III.  
COMUNICARE 

Ziua 1 

 Comunicarea: noţiuni de bază    

 Modalităţi de comunicare în sindicat    

 Modalităţi de scriere a unui comunicat de presă. Reguli 
cu privire la acordarea unui interviu 

   

 Asigurarea informaţională a activităţilor sindicale. 
Form. imag. atractive a sindicatului. Relaţii cu mass-
media. 

   

Ziua 2 

 Liderism: Personalitate şi Abilitate    

 Liderism. Constituirea şi dezvoltarea unei echipe 
eficiente 

   

 Rolul tinerilor în modernizarea mişcării sindicale. 
Sindicatele şi tineretul 

   

 Egalitatea de gen. Ocuparea femeilor. Reconciliere 
între munca şi viaţa de familie 

   

 

 Arta vorbirii. Dicţie    

 Public speaking    

 Ecologia locului de muncă. Locuri de muncă verzi    

SESIUNEA IV. 
SSM. ACTIVITĂȚI SINDICALE INTERNAȚIONALE 

Ziua 1 

 Securitatea şi sănătatea în muncă. Baza legislativă 
naţională şi internaţională. Convenţiile OIM 

   

 Securitatea şi sănătatea în muncă. Organizarea 
activităţii comitetului pentru SSM. Inspectoratul muncii 
al sindicatelor 

   



 Securitatea şi sănătatea în muncă. Evaluarea riscurilor 
la locul de muncă. Metodologii şi bunele practici 

   

 Securitatea şi sănătatea în muncă. Directivele şi 
Reglementările UE 
 
 

   

Ziua 2 

 Structuri sindicale internaţionale. Efectele globalizării şi 
posibile consecinţe pentru salariaţi. Responsabilitatea 
socială a companiilor transnaţionale 

   

 Teme la alegere    

 Teme la alegere    

 Teme la alegere    

Ziua 3 

 Teme la alegere    

 Teme la alegere    

 Testare. Evaluare. Certificare    

 


