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ZIAR NAŢIONAL

Republica Moldova, tot mai 
aproape de Uniunea Europeană

Sindicatele sunt un partener social foarte important pentru UE, 
cu care se dorește un dialog deschis și constructiv

„Republica Moldova este tot 
mai aproape de Uniunea Euro-
peană (UE), iar comunitatea va 
depune efortul necesar pentru 
implementarea proiectelor în folo-
sul oamenilor. Pentru UE, sindica- 
tele constituie un partener social 
foarte important, cu care ne do-
rim să avem un dialog deschis și, 
împreună, să implementăm mai 

multe standarde din domeniul 
muncii”. 

Declarația îi aparține șefului 
Delegației UE la Chișinău, Peter 
Michalko, care a avut zilele trecute
o întrevedere cu conducerea Con-
federației Naționale a Sindicatelor 
din Moldova (CNSM). Este vorba 
de președintele CNSM, Oleg Bud-
za, precum și de vicepreședinții 
Sergiu Sainciuc, Mihail Hîncu și 
Petru Chiriac. De asemenea, la în-
tâlnire a luat parte și Rodica Popes-

cu, secretar confederal al CNSM.  
Aceasta este prima întrevedere a 
oficialului european cu sindicaliștii, 
după ce i-a succedat în funcție lui 
Pirkka Tapiola și și-a preluat man-
datul la începutul lunii septembrie. 

„Mă bucur că am avut această 
oportunitate de a ne întâlni ca să 
ne cunoaștem mai îndeaproape. 
E bine să avem un dialog deschis 
cu toți partenerii sociali, inclusiv cu 
sindicatele. Doar printr-o colabora-
re fructuoasă vom înțelege ce avem 

de făcut, pentru ca cetățenii Repu-
blicii Moldova să-și îmbunătățească 
nivelul de trai, ce să facem pentru a 
aplica în Moldova standardele UE, 
iar caracterul democratic să se în-
tărească”, a spus șeful Delegației 
UE la Chișinău.

În cadrul discuțiilor, președintele 
CNSM, Oleg Budza, i-a mulțumit 
oficialului european pentru această 
întâlnire și și-a exprimat convinge-
rea că este doar un început bun în 
colaborarea cu sindicatele. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Actual

Platforme  
de comunicare  
şi promovare  
a drepturilor  
şi intereselor  
tinerilor 
Tinerii din ţara noastră se 
simt tot mai puţin prote-
jaţi sub aspect social, de  
aceea, ei ar trebui să bene-
ficieze de mai multe garan-
ţii prin prisma legislaţiei... 

Iniţiativa  
de monitorizare  
a funcţionarilor. 
Sindicatele fac apel 
la vigilenţă
Guvernarea vine cu iniţiati-
va de a fi instalate camere 
de luat vederi, cu scopul 
de a monitoriza şi a verifi-
ca eficienţa muncii presta-
te de funcţionari...

Plata pensiei  
vă este garantată, 
indiferent  
ce perioadă  
lipsiți din țară 
Puteți primi toată pensia 
neîncasată. Pentru aceasta, 
este nevoie să vă adresați 
cu o cerere la Casa Teritori-
ală de Asigurări Sociale din 
raza locului de reședință…
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CNSM pledează pentru promovarea 
tinerilor în funcții de conducere p.4

Strategii de soluţionare 
a celor mai arzătoare probleme p.5

Pe 9 noiembrie, 
se consemnează 
Ziua Mondială a Calității
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