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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Colaborare  
internaţională
Lideri sindicali din Moldova, 
la evenimente dedicate îm-
plinirii a 25 de ani de la fon-
darea VKP.

Educatorii  
își revendică  
dreptul de a putea  
trăi decent
Salariile extrem de mici îi 
determină pe absolvenții 
de facultate din domeniul 
învățământului să nu-și do-
rească să lucreze în calitate 
de educatori. 

Propuneri  
de optimizare 
Reprezentanţii Inspectoratu-
lui Sindical de Muncă sunt 
pentru aprobarea unor acte 
normative viabile privind im-
plementarea Legii securităţii 
şi sănătăţii în muncă.

Drepturile  
salariatului  
sunt încălcate  
în continuare
Deşi dreptul la muncă este 
unul din cele fundamentale 
şi e garantat prin Constituţie, 
nu e respectat întru totul în 
Republica Moldova. 

Parteneriat social  
în sistemul sănătății: 
între a vrea  
și a putea
Federația Sindicală „Sănăta-
tea” din Moldova reprezintă 
interesele salariaților din ra-
mura sănătății în cadrul di-
alogului social, atât la nivel 
național, cât și la cel ramural. 

Practici de asigurare 
a securităţii la locul de muncă

Faceți alegerea corectă! Abonați-vă la “Vocea poporului“!

p.3

Pe 30 aprilie  
se consemnează Ziua 
Televiziunii Naționale; 
pe 1mai - Ziua 
Internațională 
a Solidarității 
Oamenilor Muncii; 
pe 3 mai – 
Ziua Mondială a Presei.

Din cauza migraţiei, în țară se 
simte lipsa personalului calificat p.4

Eficientizarea dialogului social – 
prioritate de o însemnătate cardinală

Sindicaliştii învaţă în prezent din experienţa internaţională 
cum să-şi facă auzită vocea la nivel naţional

Identificarea unor mecanisme 
funcţionale de eficientizare a dialo-
gului social purtat cu reprezentanţii 
Guvernului şi ai Patronatelor este 
unul dintre obiectivele principale ale 
strategiei Confederaţiei Naţionale a 
Sindicatelor din Moldova pentru anii 
2017-2022. Afirmaţii în acest sens 
a făcut Oleg Budza, preşedintele 
CNSM, la şedinţa de ieri a Consiliului 
General al confederaţiei. În cadrul 
acesteia au fost aprobate mai multe 
documente necesare pentru desfă-
şurarea, pe 7 iunie 2017, a congre-
sului al treilea al CNSM. 

Preşedintele CNSM a remarcat că 
necesitatea ca dialogul social să fie 
optimizat este dictată, în special, de 
faptul că problemele abordate de 
sindicatele din educaţie şi ştiinţă, din 
sectorul feroviar, cel din construcţii, 
dar şi din cultură, în dialogul lor cu 
Guvernul, rămân fără soluţii.

În consecinţă, cel mai important 
aspect al strategiei sindicatelor pen-
tru perioada următoare se axează 
pe problema remunerării muncii, 
a subliniat Oleg Budza. În prezent, 
Guvernul lucrează la un proiect de 
unificare a sistemului de remunera-
re a muncii în sistemul bugetar. În 
context, pentru sindicate este esen-
ţial să fie rezolvată problema ce ţine 
de salarizarea decentă a angajaţilor, 

precum şi de crearea de noi locuri 
de muncă bine plătite, pentru ca 
economia naţională să nu rămână 
foarte curând fără cadre. 

Preşedintele CNSM s-a mai re-
ferit la o serie de probleme ce vor 
fi reflectate în strategia sindicatelor 
pentru perioada următoare. Ele țin 
de justiţia socială, economia infor-
mală, motivarea apartenenţei sin-
dicale, securitatea şi igiena muncii, 
politica informaţională a CNSM, 
drepturile femeilor etc. 

Chestiunile de pe ordinea de zi a 
şedinţei de ieri au vizat modificarea 
componenţei nominale a Consiliului 
General al CNSM, proiectul de mo-
dificare a Statutului CNSM şi proiec-
tul Regulamentului Congresului III  

al CNSM. Subiectele examinate au 
mai inclus proiectul raportului de 
activitate al organelor de conducere 
ale CNSM în vederea realizării Strate-
giei pe anii 2012-2017 şi obiectivele 
pentru perioada 2017-2022 etc. 

Membrii Consiliului General au 
adoptat, de asemenea, o declara-
ţie cu prilejul Zilei Internaţionale a  
Solidarităţii Oamenilor Muncii –  
1 mai.  

În cadrul şedinţei de joi a avut 
loc şi o ceremonie de comemora-
re a salariaţilor-membri de sindicat 
decedaţi în urma accidentelor de 
muncă produse în 2016. În debutul 
acesteia, a fost oficiată o slujbă de 
pomenire a victimelor în cauză.  

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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