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

p.2 O reuniune a sindicatelor poliţiştilor 
de pe ambele maluri ale Prutului p.4
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ZIAR NAŢIONAL

Actual

Discriminare  
la „Teleradio- 
Moldova”,  
„cu legea  
pre lege călcând”? 

Un proiect nou, 
care va dezvolta 
competențele  
pe piața muncii 

AVIZ!
Redacţia ziarului  „Vo-
cea poporului” conti-
nuă să primească lu-
crări pentru concursul 
național de desen al 
copiilor cu genericul 
„Nu-mi fura copilăria!”, 
în cadrul proiectului 
„Să schimbăm atitu-
dinea față de munca 
copiilor”. Bilanțul Con-
cursului de desen anun-
ţat se va desfăşura la  
29 septembrie 2017, 
ora 14.00, în clădirea 
Casei Sindicatelor.

 Redacția VP

Doar dacă sunt unite şi bine 
organizate, sindicatele pot fi o forță

Atunci când nu au pârghii pentru a soluţiona problemele, sindicatele 
se solidarizează şi pe plan extern

Relaţiile de cooperare sindicală 
moldo-suedeză, dezvoltate timp 
de mai mulţi ani prin intermediul 
Federaţiei Internaţionale a Lucră-
torilor din Construcţii şi Industria 
Lemnului (BWI), vor fi extinse în 
continuare. În cadrul unei vizite de 
documentare efectuate săptămâna 
aceasta în ţara noastră, un grup de 

experţi sindicali din Suedia s-au 
familiarizat cu starea dialogului so-
cial de la câteva întreprinderi din 
construcţie şi din energetică, pen-
tru a determina parametrii acestei 
colaborări pentru viitor. 

În virtutea experienţei bogate şi, 
în special, a dialogului social fruc-
tuos cu care se pot lăuda sindica-
tele din Suedia, experţii din aceas-
tă ţară au avut drept scop și să se 
documenteze în ceea ce privește 

activitatea desfăşurată de Federa-
ţia „Sindicons” în ultimii ani, în care 
a beneficiat de suport financiar şi 
metodologic din partea BWI, a pre-
cizat Victor Talmaci, preşedintele 
acestei organizaţii. 

„Sindicatele din Suedia au o ex-
perienţă care ar putea fi valorifica-
tă de sindicaliştii din ţara noastră. 
Suntem siguri că, dacă vom deve-
ni mai uniţi şi vom prelua bunele 
practici sindicale suedeze, vom 

avea şi noi rezultate mai bune în 
beneficiul membrilor noştri”, a con-
statat Victor Talmaci.

Aspectele activității sindicale su-
edeze de care au dorit să ia cunoş-
tinţă sindicaliştii din ţara noastră în 
cadrul actualei vizite s-au referit, în 
special, la construirea relaţiilor cu 
angajatorii, desfăşurarea dialogu-
lui social la nivel de unitate şi, mai 
ales, la negocierile colective. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.mdPe 22 septembrie, 

se consemnează 
Ziua fără transport; 
ultima duminică a lunii, 
24 septembrie, 
este Ziua 
Economistului; 
pe 27 septembrie, 
este Ziua Mondială 
a Turismului.
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