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ZIAR NAŢIONAL

Târgul locurilor de muncă, speranță 
pentru tineri și pentru angajatori

Trebuie să-i convingem pe angajați că cel mai bun lucru 
este să respecte legea, să fie corecți cu statul 

Manageri de întreprinderi, rep-
rezentanți IT și directori ai mai mul-
tor instituții de învățământ au ve-
nit zilele trecute la Târgul locurilor 
de munca, în speranța că vor găsi 
candidații potriviți. Deși au fost 
secretoși la capitolul salarii, aceș- 
tia spun ca au venit cu oferte atrac-
tive. 

„Am venit cu oferte de muncă 

pentru vânzători-casieri, bucătari-
cofetari, operatori la magazine. 
Avem nevoie de specialiști și la 
centrul de aprovizionare. Salariile 
sunt decente, motivante, cu pachet 
social deplin. Unui începător i se 
propune un salariu de patru mii de 
lei”, ne spune Diana Golban, repre-
zentanta unei companii. 

La târg au fost prezenți 60 de an-
gajatori din diverse domenii de ac-
tivitate. În total, aceștia oferă peste 
2000 de locuri de muncă. Este vor-

ba de joburi atât pentru persoane-
le cu experiență, cât și pentru înce-
pători. De la eveniment nu au lipsit 
nici reprezentanții Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova (CNSM), care le-au oferit per-
soanelor aflate în căutarea unui job 
informații utile despre angajare și 
ce ar trebui să ceară unui patron 
atunci când semnează un contract 
de muncă. 

„CNSM este partener la astfel 
de târguri, pentru a susține tinerii 
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Actual

Accidentele  
de muncă,  
trecute sub tăcere 
Reprezentanţii sindicatelor 
sunt îngrijoraţi în legătură cu 
faptul că accidentele de mun-
că produse în ţara noastră 
de la începutul acestui an nu 
sunt cercetate. 

Centre de zi  
pentru copii  
de vârstă fragedă
Crearea centrelor pentru co-
pii e o idee bună, doar că în 
ţară există puţini specialişti 
bine pregătiţi, care să lucreze 
cu copiii aflați în dificultate.

Riscurile  
muncitorilor  
ilegali  
în țări străine

Salariile cresc, dar puterea
lor de cumpărare scade 

La „Cimişlia-gaz”, în funcţii de 
conducere sunt mai  multe femei
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

când fac primii pași, pentru că are 
un rol foarte important anume fap-
tul cum se angajează acest tânăr, 
ce trebuie să știe despre legislația 
muncii, dreptul muncii, igiena și se-
curitatea la locul de muncă. Rolul 
principal îl joacă Contractul indivi-
dual de muncă, acesta este un do-
cument de reglementare a relațiilor 
dintre angajator și angajat și trebu-
ie să fie respectat întocmai”, ne-a 
spus Petru Chiriac, vicepreședinte 
al CNSM.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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1 iunie este Ziua 
Ocrotirii Copilului; 
pe 4 iunie – Ziua 
Lucrătorului Bancar;
pe 5 iunie – Ziua  
Mondială a Mediului 
Înconjurător și  
Ziua Lucrătorilor  
din domeniul  
protecției mediului; 
pe 7 iunie – Ziua 
Sindicalistului. 
În ultima duminică a 
lunii mai se sărbătorește 
Ziua Nistrului.
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Următorul număr al 
publicației „Vocea poporului”  
va apărea la 8 iunie 2018. 
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