
Până la sfârșitul anului au rămas zile numărate. 
Nu rata ocazia, abonează-te la cel mai bun ziar  
despre și pentru sindicaliști și nu numai!
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ZIAR NAŢIONAL

Sindicatele din Moldova, preocupate 
de implementarea Agendei 2030

O contribuție foarte importantă într-o lume unde există o tendință de creștere a inegalității

„Sindicatele trebuie să se facă 
auzite ca să-și sporească capaci-
tatea de a contribui la planificarea 
și implementarea Agendei 2030. 
Mecanismul de implementare es- 
te unul: dialog social eficient”. 

Aceasta este opinia președintelui 
Confederației Naționale a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM), Oleg 
Budza, exprimată în cadrul semi-
narului cu genericul „Consolidarea 
eforturilor organizațiilor muncito-
rilor în procesul de implementa-
re a politicilor privind Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 
Agendei 2030 în Republica Moldo-

va”, care s-a desfășurat zilele tre- 
cute. 

La seminar a participat Dafina 
Gercheva, coordonatoarea rezi-
dentă a ONU, membrii Comitetu-
lui Confederal al CNSM, dar și alți 
experți din țară și de peste  hotare. 
Cei prezenți au discutat despre pro-
vocările cu care se confruntă sin-
dicatele din Moldova în contextul 

implementării Agendei 2030, rolul 
acestora în tranziția de la Obiecti-
vele de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM) la Obiectivele de Dezvolta-
re Durabilă, relevanța acestora din 
urmă pentru agenda sindicatelor și 
modul în care acestea pot colabora 
cu Organizația Internațională pen-
tru Migrație pentru a promova și 
implementa Agenda 2030.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Sindicatele 
din cultură  
cer majorarea  
cu 15-20 la sută  
a salariilor

Început  
de colaborare 
fructuoasă  
moldo-română 
între tinerii  
sindicalişti

Pacienții  
au dreptul să-și 
aleagă spitalul  
şi medicii  
în tratamentul  
maladiilor  
oncologice

Funcționarii publici cu statut 
special, interesați de drepturile lor 

Moş Crăciun a venit la Casa Sindicatelor 
de la mii de kilometri p.7

p.5

ABONAREA - 2018

A treia sâmbătă  
din lună, este  
Ziua colaboratorului 
sistemului penitenciar;
pe 18 decembrie, 
se consemnează 
Ziua Poliției; 
tot la 18 decembrie, 
e Ziua Internațională 
a Migrantului; 
pe 19 decembrie, este 
Ziua înființării primului 
sindicat din Basarabia.

Ultimul număr din acest an 
al publicației „Vocea poporului” 
va apărea pe 22 decembrie. p.9
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