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

care se vor regăsi neapărat în conținutul textului acestuia cu specificările de rigoare 

 

 

1. Acordarea ajutorului metodic/practic, Coordonarea/ghidarea Sindicatelor/UT/ 

Reprezentantelor FNSAA în stabilirea/planificarea și realizarea celor mai actuale 

sarcini de activitate pentru perioada Sem.II, 2022, care derivă din Rezoluția 

Congresului VIII al FNSAA, situația reală de pe teren.  

Termeni: Iulie, decada I-planificarea;  

Executarea: Iulie –decembrie; 

2. Lansarea și coordonarea desfășurarării Campaniei informaționale la toate 

nivelele FNSAA cu genericul „Spre un Sindicat Combativ, Modern şi Consolidat” în 

cheia Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind”. Termeni: Iulie-

octombrie (Plan/Scenariu aparte) 

3. Desfășurarea procesului de Actualizare a Statutului și regulamentelor FNSAA , 

implicînd activ subdiviziunele Federației. Inițierea perfectării/comletării actelor 

normative ale FNSAA, coerente politicii reformatorii sindicatului agroindustrial. 

Termen: iulie-decembrie 2022 (Scenariul aparte).  

4. Repornirea activității Reprezentanțelor FNSAA ,altor  Structuri  aferente ale 

Federației  - Consiliile Sindicatelor de branșă a FNSAA,  Consiliul Metodic  și 

Analitico-Strategic al FNSAA, etc) în baza regulamentelor de organizare/ 

funcționare actualizate. Extinderea și încorporarea în aceste instituții noi sindicate și 

militanți ai FNSAA Agroindsind. Termeni: Iulie-octombrie 

5. Dezvoltarea capacității funcționale, a organelor elective ale Federației (Consiliul 

General, Biroul Executiv), Instituțiilor executive ale Structurilor aferente ale 

FNSAA, prin realizarea celor mai actuale agende de activitate ale acestora și 

implicarea activă a membrilor lor la toate etapele manageriale. Asigurarea 

implementării Politicii modernizării Federației de către subdiviziunile pe care le 

reprezintă în aceste organe. (Plan de măsuri special)  

Termeni: iulie-decembrie 

6. Elaborarea/coordonarea și punerea pe rol a Ofertei educaționale /informaționale 

a Centrului FNSAA Sem.II, 2022, ajustată la Strategia FNSAA 2022-2027, 

necesitățile actuale ale subdiviziunilor Federației, plasată pe vectorii reformatorii: 

-1). Prin instruire și Informare, Spre un sindicat Combativ, Modern și Consolidat; 

-2). Readucerea membrului de sindicat în epicentrul preocupărilor sindicaliste prin 

realizarea Lanțului Valoric Informare/comunicare/implicare: Membrul de sindicat - 

Liderul/Comitetul Sindical - UT/Reprezentanța - Centrul FNSAA și vice versa pe 

întreaga perioada post Congres. Termeni: începînd cu iulie. 

7. Elaborarea/testarea, cu concursul subdiviziunilor FNSAA și Aparatului Central 

al FNSAA – a Conceptului și structurii Proiectului General „FNSAA 22-27: 

SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT pentru 

perfectarea lui finală și lansarea în trim.I, 2023. Termeni: Noiembrie-Decembrie 
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8. Cordonarea/Ghidarea subdiviziunilor FNSAA pentru: - Evaluarea/planificarea 

activităților 2022/2023; - Schițarea și adoptarea Caietelor de sarcini, Programe 

de activitate 2022-2027 sincronizte cu Conceptul Proiectul General „FNSAA 22-27: 

SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT” Termeni: 

noiembrie -decembrie  

9. Evaluarea activității Centrului FNSAA 2022 și Planificarea 2023 prin prisma 

Strategiei FNSAA 2022-2027,  în cadrul următoarelor activități: 

 Conferința practică - Mersul implementării Rezoluției Congresului VIII al 

FNSAA de către Structurile FNSAA reprezentate în Consiliul General și Aparatul 

Central al FNSAA 

 Ședința Consiliulii General cu ordinea de zi: 

1. Cu privire la mersul împlimentării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA și 

prioritățile de activitate pentru 2023. 

2. Cu privire la modificările/completările Statutului FNSAA. 

3. Cu privire la Bugetul FNSAA pentru anul 2023 

4. Cu privire la Schița Proiectului General „FNSAA 22-27: SPRE UN SINDICAT 

COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT” Termeni: decembrie 

 Ședințele Biroului Executiv al FNSAA (Preponderent Agendele de lucru se vor 

referi la examinarea practicilor pornirii implementării Rezoluției Congresului de către 

UT, Reprezentanțe, compartimentele Aparatului Central al Federației și celor mai actuale 

probleme ale FNSAA). Plan aparte aprobat de Biroul Executiv al FNSAA 

 

10.  Relansarea, în cheia Rezoluției Congresului VIII, a activității Aparatului central al 

FNSAA, structurată pe domeniile de activitate tradiționale, dar cu un grad mai înalt de 

corelare și cooperare pentru asigurarea convergenței acestora spre atingerea țintelor 

comune 

11.  Consolidarea financiară și patrimonială a Centrului FNSAA și structurilor sale, 

folosind mecanisme flexibile de cooperare respective, Modele noi de concentrare și 

distribuire, operative și pe termen lung, a resurselor financiare. Implementarea 

mecanismului lichidării datoriilor la transferul de cotizații și combaterii acestui 

fenomen.  

12.  Actualizarea/concretizarea conținutului activităților Centrului FNSAA, care, din 

cauza situației pandemice COVID-19, au diminuat tempoul realizării planificate: 

- Relansarea procesului de actualizare a factorilor motivaționali de  apartenență la 

sindicatul Agroindsind pentru diferite categorii de salariați și a procedurilor 

organizaționale de recrutare și combaterii exodului sindical. 

- Dezvoltarea Parteneriatului Social în domeniul pregătirii Forței de muncă și 

coordonarea activității Comitetului Sectorial AgroindVET 

- Revenirea la procesul CCM: Alcătuirea (Proiect CCM în baza Convenției 

Ramurale, propunerilor sindicaliștilor analizei situației de pe teren) –Negocierea/ 

semnarea (CCM Performant) - Dobîndirea îndeplinirii lui (Avantaje palpabile și 

relevante pentru membrul de sindicat).  

Convenția Ramurală: 

- Reînnoirea Dezvoltării legăturilor externe ale FNSAA: CNSM, Sindicatele 

frățești din țară și de peste hotare, structurile statale și nonguvernamentale. 


