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Rezumatul Seminarului-Planificarea activităților Centrului FNSAA și a subdiviziunilor 

Federației pentru Sem.II, 2022 în lumina Hotărîrilor și Rezoluției Congresului VIII al 

FNSAA (Context) 

 

 

La 12 mai 2022 și-a desfășurat lucrările Congresul VIII al Federatiei, care, prin  Rezoluția 

adoptată unanim, a formulat, în mod categoric, sarcina Agroindsind-ului pentru 

următoarea perioadă - Resetarea FNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului 

strategic “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”. 

Majoritatea membrilor actualului Consiliu General al FNSAA au participat la lucrările 

Congresului și au votat, fără exclusivitate, Cursul Strategic respectiv al Federației pentru 

perioada 2022-2027. 

 

În conformitate cu Hotărîrea Congresului „Cu privire la Activitatea FNSAA “Agroindsind” 

2017-2022 si prioritatile pentru 2022-2027”, in scopul realizării cerințelor Rezoluției 

Congresului, Centrul FNSAA, sindicatele și subdiviziunele teritoriale ale Federației vor lansa 

o activitate complexă, planificată, dirijată eficient, structurată pe etape, cu 

evaluarea/concretizarea sarcinilor de activitate anuală. 

Sem.II, 2022 constituie perioada incipientă post Congres, debutul realizării Rezoluției 

Congresului, care prevede crearea unui fundament trainic pentru reformarea din rădăcină a 

sindicatului agroindustrial. 

 

Reieșind din acest deziderat, Planificarea creării premiselor de bază cu caracter dinamic a 

implementării Cursului modernizării Federației, înțeleasă și susținută de majoritatea 

sindicaliștilor – constituie Sarcina Numărul Unu de moment. 

 

Conținutul activităților și rezultatele atinse: 

Printre principalele rezultate ale Seminarului se enumără Perfectarea următoarelor 

materiale importante pentru toate nivelele Federației: 

1. Fragmentul Planului Model de activitate a Comitetului Sindical pentru Sem.II, 2022 

(în lumina Documentelor Congresului VIII ) 

2. Schița Planului-model de activitate a Uniunii Teritoriale (Reprezentanței FNSAA) 

pentru Sem.II, 2022 (în lumina Documentelor Congresului VIII). 

3. Teze/repere ale Planului de activitate a Centrului FNSAA in Sem.II, 2022 

4. Scenariul (model) al Campaniei de Informare a Efectivului sindical „Spre un Sindicat 

Combativ, Modern şi Consolidat”… 

5. Algoritmul Procesului de revizuire/actualizare a Statutului FNSAA... 

 

S-a activat în 5 Ateliere de lucru/cinci grupuri țintă, coordonate de cîte un Speaker. Fiecare 

Grup a lucrat asupra unui din cele cinci materiale enumărate, perfectînd după schimbul de 

propuneri/opinii textul final, care a fost ulterior prezentat, discutat și aprobat în plenul sesiunii 

Seminarului. 

           

                              Concluzii/Recomandări/orientări  

  

1. Implementarea Cursului Strategic 2022-2027 al FNSAA trebuie pornită fără ezitări, dar 

totodată, printr-o abordare realistă. Fragmentul Planului Model de activitate a 

Comitetului Sindical și Schița Planului-model de activitate a Uniunii Teritoriale 
(Reprezentanței FNSAA) pentru Sem.II, 2022 perfectate de Grupurile Nr.1 și Nr.2 – 
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constituie o bună călăuză pentru înscrierea în agenda sindicală la aceste nivele a celor mai 

importante evenimente și sarcini, ținîndu-se cont de condițiile reale, potențialul sindical 

actual și în genere specificul concret a fiecărui caz aparte. 

2. Congresul a cerut de la Centrul FNSAA: 

 - Să schimbe radical stilul de conducere, coordonare și organizare a activității Federației;  

- Să-și formuleze caietul de sarcini corespunzător al procesului de resetare a FNSAA 

„Agroindsind”; 

- Să dea dovadă de calitatea unui adevărat establishment al Agroindsind-ului, cu capacitatea 

de a gestiona, consolida, ghida și dezvolta Federația „Agroindsind”. Aceste cerințe se înscriu 

perfect în Teze/repere ale Planului de activitate a Centrului FNSAA in Sem.II, 2022 

perfectate de Grupul Nr.3 în cadrul Seminarului, care vor sta la baza Planului de activitate 

respectiv și punerea lui pe rol în Sem.II, 2022. 

3. Unul din evenimentele centrale ale primei perioade post congres o constituie 

Campania de Informare a Efectivului sindical „Spre un Sindicat Combativ, Modern şi 

Consolidat” în cheia Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind”, Cursului 

strategic 2022-2027 al FNSAA. Scenariul propus de Grupul Nr.4 trebuie realizat în fiecare 

sindicat, cu adaptarea la situația concretă din fiecare sindicat. Însă, de rezultatul acestei 

Campanii depinde viitorul sindicatului agroindustrial. Iată de ce Campania în sindicatul 

de bază trebuie să devină o preocupare deosebită pentru UT, Reprezentanță, Centrul 

FNSAA și fiecare membru al Consiliului General al Federației. 

4. Realizarea Cursului Strategic al FNSAA 2022-2027 necesită noi abordări, acțiuni, 

schimbări structurale în FNSAA, care întră în contradicție cu unele Articole ale Actualului 

Statut al FNSAA sau unele norme nu se regăsesc în el. În conformitate cu Hotărîrea 

respectiva a Congresului VIII al FNSAA, în timpul apropiat va porni activitatea „revizuirii” și 

actualizării Statutului. Grupul Nr.5 în cadrul Seminarului a perfectat Algoritmul Procesului 

de revizuire/actualizare a Statutului FNSAA, care poate servi în calitate de îndrumar 

pentru Comisia respectivă și structurile FNSAA implicate în acest proces. 

 

FINALITĂȚI 

 

1. Aceste CINCI materiale perfectate de membrii Consiliului General, în conlucrare 

strînsă cu Aparatul Central al FNSAA – de rind cu importanța lor metodică și 

metodologică, prezintă o și o manifestare a responsabilității fiecărui membru al 

Consiliului General și lucrător al Aparatului Central fata de Resetarea cu succes a 

FNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului strategic “SPRE UN SINDICAT 

COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”. 

2. Aceste CINCI materiale perfectate nu prezintă o dogma, ele necesită a fi aplicate, 

adaptate la situațiile concrete și specificul fiecărei structuri sindicale. 

3. Este important ca Lansarea Cursului Strategic al FNSAA 2022-2027 să se atingă de 

catre fiecare Membru de Sindicat, Organ electiv al subdiviziunilor Federației, 

Centrului Federației și fiecăruia, ce stă la slujba sindicală, pentru a păși într-un 

Front Unit spre modernizarea sindicatului nostru. 

4. În scopul utilizării mai reușite a materialului elaborat, este necesar de a emite, în 

formă de broșură (varianta electronica și de tipar) o culegere a acestor material  

metodice. 


