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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Colaborare  
internaţională
Sindicalişti din Armenia, 
Belarus, Kazahstan, Kârgâz- 
stan, Rusia, Ucraina şi RM 
s-au întrunit la Institutul 
Muncii, pentru a discuta 
despre negocierea contrac-
telor colective de muncă. 

Târgul locurilor 
de muncă, o șansă 
pentru tineri
CNSM apără drepturile 
membrilor de sindicat, in-
clusiv ale tinerilor. Deja de 
șapte ani, participă cu con-
sultații, instruiri, recoman-
dări la Târgul locurilor de 
muncă.

Îndemnizații mai 
mari pentru tinerii 
lucrători medicali 
Indemnizația unică pentru 
tinerii specialiști medico- 
sanitari şi farmaceutici în-
cadrați în câmpul muncii în 
mediul rural se va majora 
cu 50%. 

Protecția lucrătorilor la locul 
de muncă, un imperativ

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

p.5 Sindicatele resping  un proiect 
de modificare a Codului muncii p.6

Tinerii au avut ocazia rară de a discuta 
cu șeful Delegației UE în Moldova

Singurul scop pe care îl are UE este ca Republica Moldova să trăiască mai bine

Republica Moldova în Uniunea 
Europeană și avantajele pe care 
le-ar avea dacă ar intra în rândul 
țărilor din comunitatea europeană. 
Care este rolul sindicatelor în acest 
sens, care sunt rezultatele obținute, 
dar și provocările în vederea asigu-
rării unor condiții de muncă decen-
te, aici, în țară, pentru tineri. Despre 
aceasta, dar și alte teme s-au dis-

cutat zilele trecute, în cadrul unei 
întâlniri a șefului Delegației UE la 
Chișinău, Pirkka Tapiola, cu tinerii 
sindicaliști.

În luarea sa de cuvânt, preșe-
dintele Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova (CNSM), 
Oleg Budza, i-a mulțumit oficia-
lului european pentru aportul și 
susținerea pe care a avut-o pentru 
sindicate pe parcursul mandatului 
său în Republica Moldova. 

„Chiar de la bun început, de în-
dată ce a venit în Republica Moldo-

va, în anul 2013, dânsul s-a prezen-
tat ca un partener bun, credibil și 
strategic cu CNSM. Să deschid aici 
o paranteză: tatăl lui Pirkka Tapiola 
a lucrat în sindicatele din Finlanda. 
Chiar la prima întrevedere pe care 
am avut-o atunci, ne-a spus că, 
atâta timp cât își va exercita funcția 
de ambasador al UE în Moldova, 
relațiile cu sindicatele vor fi con-
structive și deschise, lucru care s-a 
și întâmplat. În această perioadă, 
am abordat diferite teme, precum 
ce trebuie de făcut în R. Moldo-

va ca să fie bine pentru tineri, să 
aibă salarii decente, pachete soci-
ale și asigurați cu locuințe. Pirkka  
Tapiola a susținut și inițiativa noas-
tră privind crearea Tribunalelor 
Muncii etc.”, a spus Oleg Budza.

Președintele CNSM a accentu-
at, în discursul său la întâlnirea lui 
Pirkka Tapiola cu tinerii, că sindica-
tele sunt interesate de promovarea 
vectorului european al țării, să im-
plementeze standardele UE la noi 
acasă și de atragerea investițiilor 
europene în R. Moldova 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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 Pe 31 mai  
se consemnează  
Ziua Mondială  
fără tutun;  
pe 1 iunie – Ziua 
Ocrotirii Copilului.
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În atenția cititorilor
Următorul număr al 
ziarului „Vocea poporului” 
va apărea pe 9 iunie 2017.


