Anexa
la Hotarirea Biroului Executiv
din 12 iunie 2020

Recomandarile Consiliului Metodic
orientate spre diminuarea efectelor negative cauzate de epidemia COVID-19
asupra membrilor de sindicat
Rezumat
La etapa actuală și în faza postepidemică Centrul FNSAA “Agroindsind”,
structurile Federației își vor conjuga eforturile spre asigurarea realizării
intereselor vitale ale membrilor de sindicat, consolidarea fiecărei entități
sindicale și dezvoltarea rapida a capacităților sale de a răspunde prompt și
eficient provocărilor cauzate de pandemia/postpandemia COVID-19.
Recomendarile în cauză sunt structurate pe trei nivele ierarhice:
I. Pentru Sindicatele de bază;
II. Pentru Structurile Teritoriale “Agroindsind”;
III. Pentru Centrul FNSAA;
I.

Pentru Sindicatele de bază

A. Printre principalele preocupări ale Comitetelor Sindicale se vor
enumăra:
- Formarea în colectivul de muncă a spiritului solidarității, consolidării și
sprijinului reciproc între salariați în condițiile create.
- Respectarea CU STRICTEȚE de către salariați a prescripțiilor sanitar epidemiologice anti COVID-19.
- Încurajarea morală și, după posibilități, materială a membrilor sindicali,
pomeniți în situații extrem de dificile.
- Îndeplinirea necondiționată de către Angajator a cerințelor înaintate de
autoritățile statale cu privire la crearea condițiilor de muncă în situația impusă de
pandemia COVID-19;
- Achitarea necondiționată a restanțelor la salariul angajaților, inclusiv și
angajaților aflați în șomaj tehnic;
- Plata compensărilor pentru salariați în condițiile COVID-19, prevăzute de actele
normative respective;
- Asigurarea garanției păstrării locului de muncă sau a respectării prevederilor
Codului Muncii;
- Achitarea indemnizațiilor de concediu;
- Onorarea ce către angajator a prevederilor CCM și, după caz, negocierea
transferării pe un termen determinat a realizarii unor beneficii pentru membrii de
sindicat ce nu pot fi la moment îndeplinite;
- Îndeplinirea de către Patron (administrație) a Art.34 din Legea Sindicatelor:
„colectarea cotizaţiilor de membru al sindicatului şi le transferă lunar pe contul de
decontare al organului sindical respectiv”.

B. În acest scop este important ca Comitetele Sindicale să întreprindă
următoarele:
1. Oganizarea întîlnirilor de grup și individuale cu membrii de sindicat în scopul
identificării stării de sănătate, moral - psihologice, materială etc… și
întreprinderea, după caz, a măsurilor adecvate.
2. Analiza situației membrilor de sindicat din punct de vedere a respectării de
către angajator a prevederilor CCM, lelgislației muncii, actelor normative
adoptate în legătură cu pandemia COVID-19.
3. Elaborarea și înaintarea revendicărilor Angajatorulului în scopul minimalizării
consecințelor pandemiei COVID-19 pentru salariați/membri de sindicat ai
întreprinderii, organizației: ajutor material, condiții suplimentare de recuperare
a sănătății și îngrijirea copiilor, etc
4. Inițierea Dialogului oficial Sindicat–Angajator pe marginea problemelor
identificate și revendicărilor înaintate în scopul minimalizării efectelor negative
și riscurilor pentru membrii de sindicat în perioada pandemică și post
pandemică.
5. Informarea efectivului sindical referitor la situația creata;
6. Desfășurarea Campaniilor comunicare-informare Stop-COVID.
7. După caz, Sensibilizarea organelor sindicale ierarhice, serviciile competente de
stat în cazul neglijarii de către Angajator a actelor normative respective și
revendicărilor înaintate;
8. Organizarea, pe marginea problemelor identificate, a întrunirilor comune
Comitetul Sindical - Organul ierarhic sindical – Administrația - Structura de
stat abilitată;
9. După caz, ca ultimă măsură – Efectuarea, în cadrul legal, a presiunilor asupra
Angajatorului;
II.

Pentru Structurile teritoriale “Agroindsind”

A. Investigarea situației în sindicatele din componența structurii teritoriale
din punct de vedere a:
 respectării de către angajator a drepturilor sindicale în condițiile pandemiei
și post pandemice;
 realizării intereselor specifice suplimentare ale membrilor de sindicat în
condițiile menționate;
 Capacității Comitetelor Sindicale de a reacționa eficient în interesul
efectivului sindical la orice abatere din partea Angajatorului, condiționată în mod
special de situația COVID-19.
B. Planificarea și punerea pe rol a setului de activități orientate spre
încurajarea, susținerea acțiunilor Comitetelor Sindicale conform
situațiilor din colectivele de muncă/sindicate, care vor include:

1. Inițierea și coordonarea activităților Comitetelor Sindicale orientate spre
realizarea recomendațiilor I. A; B;
2. Acordarea suportului organizatoric, metodic și participativ Organizațiilor
Sindicale în perioada pandemiei GOVID-19 și post pandemică.
3. Extinderea bunelor practici de gestionare a situației COVID-19 de către
Comitetele Sindicale din cadrul structurii teritoriale respective.
C. Acțiunile în raport cu Centrul FNSAA
1. Înaintarea, după caz, a solicitărilor de suport metodic și participativ
Centrului FNSAA cu referire la depășirea problemelor existente la capitolul
respectiv.
2. Publicarea periodică pe suporturile mass-media a articolelor consacrate
problematicii gestionării de către sindicate a situației COVID-19.
3. Conlucrarea cu Centrul FNSAA și structurile sindicale ale FNSAA în
scopul asigurării depășirii tuturor problemelor ce apar în calea gestionării
eficiente a situației COVID-19 în colectivele de muncă pe ansamblu și în raport
cu Structurile Statale Centrale și Ramurale.
4. Stabilirea unui sistem de comunicare cu Comitetele Sindicale și FNSAA,
accesibil în condițiile COVID-19.
III.

Pentru Centrul FNSAA - Gestionarea situației în întregime prin strînsa
conlucrare cu structurile sindicale ale FNSAA și interacțiune cu CNSM,
FNPAIA, MADRM, etc.

A. În raport cu Sindicatele Afiliate direct (SAD) la Centrul FNSAA,
Aparatul Central va:
1. Întreprinde activități incluse în Recomendațiile din p.II, care se referă la
activitatea Structurilor Teritoriale ale FNSAA “Agroindsind” în raport cu
sindicatele ce le formează (cu excepția celor ce se referă la II.C);
2. Finaliza cartografierea SAD, cu accente puse pe capacități de funcționare în
special în condițiile atipice și acordarea suportului metodic și decisional
respetiv.
3. Emiterea materialelor cu caracter informativ/educațional anti-COVID,
pentru utilizare de către activul sindical.
4. Îndemnarea, încurajarea Liderilor Sindicali spre organizarea în fiecare
colectiv de muncă a campaniei STOP-COVID. Acordarea la solicitare a
suportului informational, metodic și organizational respectiv.
5. Asigurarea publicării bunelor practici de activitate a Comitetelor Sindicale în
condițiile COVID-19.
B. În Raport cu Structurile Teritoriale Agroindsind Centru FNSAA va:
1. Continua procesul de cartografiere (întrerupt din cauza restricțiilor COVID19), cu accente plasate pe capacități de funcționare și acordare a ajutorului
respectiv.

2. Acordarea, la solicitare, a suportului metodic și participativ în organizarea
activităților respective în raport cu Sindicatele de bază.
3. Încurajarea Structurilor Teritoriale în participarea activă a lor la acțiunile
întreprinse de către Centrul FNSAA, orientate spre structurile Administrației
Publice Centrale, MADRM, FNPAIA și CNSM.
4. Sensibilizarea, în caz de necessitate, asupra celor mai semnificative
evenimente, informații parvenite, etc
5. Intervenirea de urgentă, la fiecare solicitare, în situații critice create pe teren,
utilizînd toate instrumentele posibile ce deriva din competența și posibilitățile
Centrului.
6. Acordarea ajutorului practic Structurilor FNSAA în alcătuirea și
publicarea materialelor informative cu referire la acțiunile sindicatelor în
condițiile COVID-19.
7. Punerea la dispoziția Structurilor Federației suport în organizarea în
fiecare colectiv de muncă a campaniei STOP-COVID.
8. Publicarea bunelor practici de activitate sindicală în condițiile COVID-19, din
ramură, țară și internațională.
Notă: Specificări ale activității Aparatului Central în raport cu ambele
structure (SAD și Structurile Teritoriale)
1. Efectuarea Studiului de fezabilitate - Instituirea Fondului de solidaritate
sindicală pentru utilizarea lui în condițiile critice.
2. Monitorizarea permanentă a situației, problemelor, rezultativitatea și
capacitatea efectivului sindical, organelor sindicale „Agroindsind” de a
acționa în condițiile pandemice și post pandemice COVID-19.
3. Adoptarea măsurilor de protecție social-economică, care să motiveze în mod
real apartenența la sindicatul „Agroindsind”, specifice actualului declin
economic în ramură și înrăutățirii situației salariaților.
4. Examinarea necesității și identificarea posibilităților realizării cursului
educațional Managementul sindical în condiții dificile de activitate (În special
utilizarea instrumentelor IT de activitate la distanță).
C. În raport cu Partenerii Sociali:
1. Solicitarea repetata a convocării ședinței Comisiei pentru consultări și
negocieri colective pe marginea proiectelor de documente perfectate în
comun cu FNPAIA.
2. Inițierea examinarii Protocolului Acord de modificare si completare a
Conventiei Colective (nivel de ramura) pentru anii 202-2022, în scopul
adoptării acțiunilor comune pentru minimalizarea consecințelor pandemiei
COVID-19 asupra întreprinderilor și salariaților din ramură
3. Elaborarea proiectului de Adresare comuna catre Organele Administrației
Publice Centrale (Guvern, Parlament) cu conținut dedicat soluționării
problemelor cu care se confruntă ramura la moment
4. În raport cu CNSM

1.
Elaborarea setului de propuneri pentru a fi propuse spre examinare la
ședințele organelor elective ale CNSM cu referire la:
- Activitatea Comisiei Naționale pentru consultării și negocieri colective cu
ordinea de zi conscrată problemelor salariaților și sindicatelor, cauzate de situația
pandemică și post-pandemică (Probleme ce tin de Sănătate și Securitate a
salariaților, achitarea salariilor, îndemnizațiilor, etc… regimul de muncă ș.a.m.d.);
- Reactivarea activității Stațiunilor balneo-sanatoriale și Organizarea odihnei de
vară a copiilor în regim adecvat restricțiilor pandemiei COVID-19, cu elaborarea
concomitenta a Instructiei privind prevenirea infectiei COVID-19 in institutii cu
profil;
- redeschiderea cît mai urgentă a grădinițelor pentru copii, conform unui
Regulament special, cu respectarea tuturor cerințelor sanitar-epidemiologice,
inclusiv cu prezentarea certificatelor de la locul de muncă al ambilor părinți care
lucrează;
2.
Punerea în funcție a unui mecanism informațional sindical, nivel național
„Activitatea sindicală în condițiile pandemice și post pandemice COVID-19”.
3.
Adoptarea și punerea pe rol a Politicii Sindicale national-globale de
susținere a membrilor de sindicat și structurilor sindicale în condițiile actuale.
FINALITĂȚI
E de menționat faptul, că Recomandarile respective sunt, la maxim, orientate
spre problematica pandemimică/post pandemică și nu se referă la multe alte
aspecte importante ale activității Federației, propuse de unii colegi, cum ar fi
modificarea structurii FNSAA și Statutului, etc. Aceste chestiuni importante
necesită o abordare complexă, aparte care, la moment, depășește conceptual
formula Ședinței actuale a Biroului Executiv.
De asemenea este important de accentuat, că Recomandarile propuse nu poartă
un character dogmatic, de „adevăr în ultima instanță” ș.a.m.d. După părerea
autorilor, acest material trebuie perceput în calitate de Ghid, care necesită a fi
utilizat în mod creator de catre fiecare component sindical Agroindsind.
Autorii prezentei lucrări exprimă mulțumiri întregului colectiv metodic și
tuturor sindicaliștilor, care au contribuit la perfectarea recomandarilor prezentate
și speră că vor fi utile efectivului FNSAA, care activează astăzi în condiții
extremale.

Coordonator al activitatii de elaborare a Recomandarilor - Departamentul
Organizare, Educatie si Informatie

