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AVIZ!
Redacţia ziarului  „Vocea 
poporului” anunță că a 
încheiat recepționarea lu-
crărilor pentru concursul 
național de desen al copi-
ilor cu genericul „Nu-mi 
fura copilăria!”, în cadrul 
proiectului „Să schimbăm 
atitudinea față de munca 
copiilor”. Bilanțul Con-
cursului de desen anun-
ţat se va face astăzi, cu 
începere de la ora 14.00, 
în clădirea Casei Sindica-
telor.

 Redacția VP

CNSM și CCI, interesate de soluționarea 
problemelor social-economice 

Modelele austriac și german de pregătire în sistemul dual, 
demne de preluat și la noi 

Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova va încheia 
un acord de colaborare cu Camera 
de Comerț și Industrie. La aceas-
tă înțelegere s-a ajuns marți, 26 
septembrie, în timpul unei întâlniri 
a conducerii CNSM cu cea a CCI, 
organizație neguvernamentală ce 

reprezintă mediul de afaceri din Re-
publica Moldova. 

„Nu e o noutate că în multe țări 
Camera de Comerț conlucrează bine 
cu sindicatele, pentru că acestea din 
urmă reprezintă forța de muncă, un 
tezaur neprețuit. Dorim să conlu-
crăm, îndeosebi, în ceea ce privește 
dezvoltarea pieței muncii în țara 
noastră. Deoarece în ultima vreme 
se atestă o extindere a fluxului de 

investiții în economia națională, însă, 
din păcate, se resimte lipsa de lucră-
tori cu o înaltă calificare. Noi  vedem 
drept o soluție din această perspec-
tivă dezvoltarea învățământului dual 
și contăm pe colaborarea și impli-
carea substanțială a CCI”, a declarat 
Oleg Budza, președintele CNSM. 

„Avem foarte multe tangențe. 
Ideea noastră de bază este să dez-
voltăm mediul de afaceri din Repu-

blica Moldova. Din păcate, în anul 
acesta, mai multe companii au fost 
închise decât s-au lansat. E rău și 
pentru CCI, dar și pentru sindicate, 
în același timp, și pentru stat, fiindcă 
nu se plătesc impozite. Oamenii ră-
mân fără locuri de muncă”, a expli-
cat, la rândul său, necesitatea de a 
conlucra Sergiu Harea, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Pe 29 septembrie, este 
Ziua Mondială a Inimii; 
tot la 29 septembrie, 
se consemnează Ziua 
Securității Naționale; 
pe 1 octombrie, 
e Ziua Internațională 
a Oamenilor în Etate;
la 5 octombrie, 
se serbează 
Ziua Profesională 
a Lucrătorilor 
din Învățământ. p.2

Actual

Consecințele 
neînțelegerilor 
politice le suportă 
cetățenii de rând 

Cum pot tinerii  
să câștige bani  
și să deprindă 
concomitent  
o meserie 
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