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ZIAR NAŢIONAL

Parteneriatul social, în atenţia 
liderilor sindicali din şapte ţări CSI 

La elaborarea politicilor social-economice ar trebui să participe mai activ 
și reprezentanții salariaților

Lideri sindicali din domeniile pe-
trolier şi gaze din Federaţia Rusă, 
Kazahstan, Azerbaidjan, Uzbekistan, 
Ucraina, Belarus şi Republica Mol-
dova s-au reunit recent la Chişinău, 
în cadrul unei conferinţe internaţio-
nale, la care au discutat mecanisme 
de eficientizare a parteneriatului 
social. Evenimentul a fost organizat 
de Federaţia Sindicatelor Lucrători-
lor din Industria Chimică şi Resurse 

Energetice (FSCRE) şi Confederaţia 
Internaţională a Sindicaliştilor din 
Domeniul Petrolier şi Gaze „Netfe-
gazstroiprofsoiuz” (CISPG). 

La conferință au participat lideri ai 
sindicatelor de ramură din țara noas-
tră, din spațiul CSI, reprezentanți ai 
Guvernului, oameni de afaceri.

Margareta Strestian, preşedinta 
FSCRE, a menţionat că Republica 
Moldova a ratificat 40 de conven-
ţii ale Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii, inclusiv trei convenţii pri-
vind parteneriatul social (nr.98, 144 
şi 154). 

Sursa citată a menţionat că o 
nouă convenţie colectivă la nivel de 
ramură, pentru anii 2018-2021, a 
fost semnată la Chişinău pe 11 de-
cembrie 2017, de către conducerea 
Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor 
din Industria Chimică şi Resurse 
Energetice şi administraţia SA „Mol-
dova-gaz”. Convenţia este un act ju-
ridic care  serveşte drept bază pen-
tru elaborarea contractelor colective 
la nivel de unitate.

Liderul sindical a abordat şi pro-
bleme din domeniul parteneriatului 
social. „E necesară perfecţionarea 
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Actual

Cadou un voucher 
de la „Vocea  
poporului”
Considerăm că proiectul 
redacției „Vocea poporu-
lui” trebuie să fie foarte  
solicitat în rândul sindi-
caliștilor, ținând seama de 
faptul că materialele inse-
rate în ziar sunt consistente 
și variate. 

Schimb  
de experienţă 
între sindicaliştii 
moldoveni  
şi cei suedezi
Sindicaliştii moldoveni din 
ramura construcţiilor au 
iniţiat relaţii de colaborare 
bilaterală cu reprezentanţii 
structurii similare din Sue-
dia. 

Nu toţi angajatorii 
respectă drepturile 
sindicaliştilor 
Conducerea „SindLUCAS” 
regretă faptul că nu toţi an-
gajatorii respectă drepturile 
sindicaliştilor la administra-
rea unităţii.   

Acţiuni de motivare a apartenenţei 
salariaţilor la sindicate

Salariații de la întreprinderi, 
asiguraţi împotriva accidentelor p.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

bazei legislative, care reglementea-
ză activitatea partenerilor sociali în 
sfera muncii. Totodată, se cere cre-
area unei asociaţii patronale în sfera 
energetică, ce ar participa la elabo-
rarea proiectelor de legi şi a actelor 
normative în domeniu, a strategiilor 
de dezvoltare a activităţii economi-
ce, a celor privind salarizarea, se-
curitatea şi sănătatea în muncă, for-
marea  profesională. Nivelul de pre-
gătire a cadrelor care participă la 
negocieri şi la soluţionarea conflic-
telor colective lasă de dorit”, susţine 
Margareta Strestian. 

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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Pe 1 aprilie 
este Ziua Păcălelilor; 
pe 4 aprilie – 
Ziua Contabilului; 
pe 5 aprilie – 
Ziua Salvatorului.
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