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 Primul portal al sindicatelor, lansat la Brasov
 
 Autor: » Mihaela GR&#258;DINARU
 
 www.portalul sindical.ro lansat, ieri, la Bra&#351;ov, este un proiect unic în &#355;ar&#259;, &#351;i chiar în Europa.
Portalul î&#351;i propune s&#259; fie o platform&#259; de informare &#351;i comunicare, destinat&#259; a deveni
principala interfa&#355;&#259; pe Internet pentru accesarea site-urilor sindicale, na&#355;ionale &#351;i
interna&#355;ionale, precum &#351;i ale asocia&#355;iilor patronale &#351;i ale institu&#355;iilor statului din domeniul
sicial &#351;i de interes sindical. Portalul Sindical este o crea&#355;ie independent&#259;, destinat&#259; a deveni
principala interfa&#355;&#259; pe Internet pentru accesarea site-urilor sindicale, na&#355;ionale &#351;i
interna&#355;ionale, precum &#351;i ale asocia&#355;iilor patronale &#351;i ale institu&#355;iilor statului din domeniul
social &#351;i de interes sindical. Gheorghe Iosif, creatorul portalului, spune c&#259; are ideea acestui proiect a
ap&#259;rut acum de zece ani, îns&#259; nu a pus-o în practic&#259; deoarece atunci existau prea pu&#355;ine
confedera&#355;ii sindicale. &bdquo;Ideea portalului mi-a venit acum zece ani, cînd înc&#259; mai eram sindicalist.
Portalul con&#355;ine paginile de internet ale tuturor sindicatelor din România &#351;i va permite conexiunea între
federa&#355;iile din România. Deocamdat&#259;, portalul va func&#355;iona de prob&#259;, pentru &#351;ase luni,
pentru a vedea cum se adapteaz&#259; nevoilor utilizatorilor.Vrem, de asemenea, s&#259; refacem prin m&#259;rturii
&#351;i documente, istoria sindical&#259; &#351;i, de ce nu, &#351;i istoria jafului din aceste dou&#259; decenii de
dup&#259; revolu&#355;ie. Portalul are &#351;i deschidere c&#259;tre viitor, existînd posibilitatea de a intra în
leg&#259;tur&#259; cu federa&#355;ii sindicale din lume. Sau cu ministerele Muncii din str&#259;in&#259;tate, o
leg&#259;tur&#259; util&#259; în special românilor care muncesc în str&#259;in&#259;tate &#351;i care pot astfel
s&#259; contacteze autoritatea din &#355;ara în care lucreaz&#259;&ldquo;, explic&#259; Gheorghe Iosif,
coordonatorul acestui proiect.  Portalul le d&#259; &#351;ansa sindicali&#351;tilor s&#259; afle ultimele
nout&#259;&#355;i din domneniul sindicatelor, s&#259; î&#351;i g&#259;seasc&#259; vechi colegi cu care n-au mai
&#355;inut leg&#259;tura sau s&#259; discute pe diverse teme de interes în cadrul sec&#355;iunii de Forum, special
organizat&#259; în acest sens. &bdquo;Portalul nu e neap&#259;rat o provocare, dar caracterul lui e unul comunicativ,
iar în 6-12 luni sper&#259;m s&#259; îi d&#259;m o form&#259; de curs&#259; lung&#259;. Portalul Sindical este o
interfa&#355;&#259; web destinat&#259; facilit&#259;rii schimbului de informa&#355;ii între structurile sindicale, un
mediu deschis atît exprim&#259;rii societ&#259;&#355;ii civile în domeniu social cît &#351;i conservarii unor date de
importan&#355;&#259; istoric&#259; privind evolu&#355;iile mi&#351;c&#259;rilor sindicale în diferite perioade istorice,
în special a celor care au marcat &#351;i influen&#355;at societatea româneasc&#259;, fiind semnificative atît în
context na&#355;ional cît &#351;i interna&#355;ional&ldquo;, a mai spus Iosif.
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