
Adresarea Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind” 

către membrul de sindicat 

 

 

 

Dragă prieten, membru de sindicat al Federației „Agroindsind”  

 

Congresul VIII al Federațiai Naționale a Sindicatelor din Agricultură și 

Alimentație, astăzi își desfășoară lucrările cu genericul „Spre un sindicat combativ, 

modern și consolidat”. 

 

De fapt întrebarea este pusă radical „A fi ori a nu fi”. Sau altfel spus:  

Pornește întreaga Federație pe calea transformării sale în adevărată forță, 

capabilă să dobîndească dreptatea pentru membrul de sindicat ? sau continuă 

calea muribundă. Alegerea are o încărcătură de responsabilitate deosebită. Și-i 

aparține, în primul rînd, membrului de sindicat - adică Dumitale ! Fiindcă 

Dumneata ești principalul sprigin al Sindicatului agroalimentar. 

 

În legătură cu aceasta, Congresul se adresează membrului de sindicat pentru a-i 

aminti ca: 

- Federația, in primul rind, este membrul de sindicat ! Cei peste 16 mii de 

membri de sindicat ai Agroindsind-ului, împreună luați și organizați în peste 300 de 

sindicate de bază, peste 20 de structuri sindicale teritoriale, uniți sub cupola 

Centrului FNSAA „Agroindsind”. 

- Congresul VIII al FNSAA este membrul de sindicat  ! Prin cei peste 100 de 

delegați la Congres, desemnați de către sudiviziunile Federației, din care faci 

parte Dumneata și toată armata de membri de sindicat din sector. 

- Membrul de sindicat este cel ce poartă povara exploatării crude a salariatului la 

locul de muncă și pentru care este creată organizația sindicală și Federația în 

întregime. 

- Membrul de sindicat este Sindicatul, iar Sindicatul ii apartine. 

- Membrul de sindicat trebuie să conduca sindicatul de bază, Structurile 

Federației și Federația în întregime prin intermediul Liderilor sindicali, Comitetelor 

sindicale și celelalte organe elective pănă la Consiliul General al Federației. 

Membrul de sindicat trebuie sa-i aleaga, deci are dreptul să le ceara activitate, să 

le solicite să-l informeze și să-l implice în această activitate. Să-i susțina în 

acțiunile lor orientate spre adevărata protecție social economică și juridică a 

Membrilor de sindicat. 
Anume în contextul celor expuse, Congresul a: 

- Adoptat Rezoluția Congresului, prin care a dat startul schimbării radicale a 

situației din sindicate și Federație în întregime; 

- Solicitat implicarea activă a fiecărui membru de sindicat în implementarea 

acesteia; 

 

Fiindcă  Rezoluția  arată calea  „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”. 



Prin Rezoluția adoptată: 

 

 Congresul consideră că Pilonii principali pe care trebuie să se sprijine 

Sindicatul modern Agroindsind și structurile sale sunt principiile fundamentale 

sindicaliste: Unitate, Solidaritate între membrii de sindicat și organizațiile 

sindicale, Democrație internă, Independență față de Angajator, Patronate, 

Structurile Statale, Partide politice.   

 Congresul cere cu insistentă - Readucerea membrului de sindicat în 

epicentrul preocupărilor sindicaliste, Formarea la el a adevăratelor convingeri 

sindicaliste și motivației puternice de apartenență la sindicat, Implicarea lui 

activă și permanentă în realizarea agendei sindicale de toate nivelele.  

 Congresul consideră extrem de important de obținut ca membrii sindicatului, 

în mod conștient, să-și aleagă componența Comitetului sindical, liderul 

sindicatului și structurile ierarhic superioare. Să susțină aceste organe de 

conducere în activitatea lor, să participe activ la stabilirea și îndeplinirea 

sarcinilor concrete ale sindicatului și să solicite periodic rapoarte de activitate. Să 

se perceapă pe sine în calitate de stăpân și actor activ al propriei organizații 

sindicale și a întregii Federații. 

 Congresul, în mod special, atrage atenția fiecărui Comitet sindical asupra 

necesității de avea propria agendă concretă de activitate, caietul de sarcini, 

care derivă din situațiile concrete de pe teren și hotărârile organelor elective ale 

FNSAA - orientate spre consolidarea sindicatului, soluționarea problemelor 

concrete și actuale cu care se confruntă membrii de sindicat, organizația sindicală 

și Federația în întregime.  

 Congresul Recomandă Comitetelor Sindicale să Planifice/execute bugetul 

Sindical orientat preponderent pentru finanțarea cheltuielilor activităților 

sindicale și să informeze anual efectivul efectivul sindical despre executarea lui. 

După caz să finanțeze acțiunile organelor sindicale ierarhice, care, la 

solicitarea comitetului, sunt preluate de către acestea.  

 

Congresul VIII al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și 

Alimentație își exprimă recunoștința pentru faptul că, în primul rînd, datorită 

Dumitale și tuturor membrilor de sindicat din sectorul agroalimentar, în pofida 

schimbărilor vertiginoase și fără precedent, care se produc în lume, țară, sector, 

regiune, ș.a.m.d, Federația noastră astăzi funcționează și pornește hotărît pe calea 

transformării sale în adevărat apărător al drepturilor și intereselor sindicaliste, 

în care rolul principal îi revine Măriei Sale - membrul de sindicat ! 

Congresul își exprimă încrederea că glasul său va fi auzit, înțeles de către toți 

membrii de sindicat din FNSAA „Agroindsind” și-i va încuraja, mobiliza spre 

acțiuni curajoase, hotărîte și bine organizate în cadrul legendarei mișcări  

sindicale AGROINDSIND 1922-1927.  

 

Chișinău, 12 mai  2022   

Sala Congresului VIII  al FNSAAAgroindsind 


