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 ZIAR NAŢIONAL 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicaliștii moldoveni, tot mai 

insistenți în a-și face auzită vocea
Sanatoriul „Codru” are stația sa
de epurare a apelor reziduale p.16

Actual

In memoriam
Mișcarea sindicală e în doliu: 
ne-a părăsit prematur Nicolae 
Suruceanu, secretar confederal 
al CNSM.

VP la Dondușeni
Țaul, localitatea care prospe- 
ră datorită proiectelor câști-
gate.

Bolile  
profesionale,  
un risc asumat
Angajatorul are obligaţia să eva-
lueze factorii de risc la locul de 
muncă.

Protecția 
lucrătorilor
Evaluarea factorilor de risc con-
stituie un mijloc de prevenire a 
accidentelor de muncă.

În „Vocea  
poporului”,  
femeile sunt  
prezentate cu brio 
Ziarul „Vocea poporului” se nu-
mără printre instituţiile de presă 
scrisă cu cea mai echilibrată pre-
zentare a femeilor și bărbaţilor 
în produsele jurnalistice.

Confederaţia Naţională a
Sindicatelor din Moldova 
trebuie să schimbe statutul 
organizaţiei, astfel ca, din 
trei vicepreședinţi ai confe-
deraţiei, măcar unul să fie 
reprezentat de o femeie. O 
propunere în acest sens a 
lansat miercuri la Chișinău 

Olga Nicolae, expert din ca-
drul Consiliului Regional 
Pan–European (PERC), în 
cadrul unui seminar interna-
ţional, la care au participat 
femei sindicaliste din noile 
state independente (state ex-
URSS).   

„Deși Republica Moldo-
va a făcut progrese în acest 
sens și trei dintre președin-
ţii federaţiilor sindicale de 
ramură sunt femei, e nevoie 

de o schimbare și la nivel de 
conducere a CNSM. Cu atât 
mai mult cu cât aproximativ 
50 la sută dintre membrii de 
sindicate din Republica Mol-
dova sunt femei, care achită 
cotizaţii sindicale”, a sublini-
at Olga Nicolae. 

Totodată, expertul de la 
PERC a relatat despre Pro-
gramul Confederaţiei In-
ternaţionale a Sindicatelor 
(ITUC) „Count us in!” („Lu-

aţi-ne în consideraţie!”), care 
are drept scop de a promo-
va cât mai multe femei în 
organizaţiile sindicale. „La 
acest program au aderat deja 
confederaţii ale sindicatelor 
din 18 state. Am vorbit și cu 
Liuba Rotaru, președinta 
Consiliului de Femei din ca-
drul Confederaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Moldova, 
care a spus că este pentru 
ca CNSM să adere la acest 

program”. Pe de altă parte, 
Oleg Budza, președintele 
CNSM, a spus că, în cadrul 
сonfederaţiei, egalitatea gen-
der se încalcă cel mai mult la 
Inspectoratul Muncii al Sin-
dicatelor. „Din nouă angajaţi, 
doar unul este femeie - Elena 
Carchilan, directorul Inspec-
toratului, care se descurcă 
foarte bine în ceea ce priveș-
te obligaţiile de serviciu”. 

Sindicatele din țară au făcut progrese în egalitatea gender

Femeile trebuie să fie unite, 
dacă vor să obțină rezultate
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Pe 27 septembrie  
se consemnează Ziua 
Mondială a Turismului;  
pe 29 septembrie – Ziua 
Securității Naționale.
În ultima sâmbătă  
a lunii septembrie,  
se sărbătorește  
Ziua Bunicuței,  
iar în ultima duminică 
– Ziua Economistului.
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