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ZIAR NAŢIONAL

Năzuinţa spre prosperitate, 
reiterată de Ziua Sindicalistului

Ne dorim o viaţă bună într-o ţară puternică şi prosperă, 
care mizează pe banii, forţele şi viziunile proprii

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVADiscuţii axate pe îmbunătăţirea 

situaţiei economice şi sociale
Sindicatele cer indexarea de două 
ori pe an a salariului minim
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Mesaj de felicitare
Stimați lideri și activiști sindicali, frați  

și surori,
Cu prilejul Zilei Sindicalistului, marcată 

cu solemnitate pe 7 iunie în marea familie 
sindicală din Republica Moldova, am onoa-
rea să mă adresez către Dumneavoastră.

În această zi festivă, noi, liderii și ac-
tiviștii sindicali, care muncim pe tărâmul 
sindicalist la momentul de față, avem, în 
primul rând, responsabilitatea și obligația 
să cinstim memoria tuturor generațiilor 
de sindicaliști care au stat la baza formă-
rii primelor celule și organizații sindicale, 
care aveau drept scop apărarea drepturilor 
angajaților la condiții decente de muncă și 
odihnă. Devotamentul acelor generații este 
cu adevărat apreciat și niciodată nu va fi 
dat uitării.

Sindicatele din Republica Moldova au 
trecut, de-a lungul anilor, prin diferite etape 
de dezvoltare, au cunoscut urcușuri, proble-
me, schimbări structurale, dar este impor-
tant că au reușit să asigure o evoluție  sănă-
toasă de dezvoltare instituțională. Astăzi, 
Confederația Națională a Sindicatelor din 
Moldova este o familie unită, activă, dina-
mică în acțiune, care unește 25 de sindicate 
de ramură, peste 6000 de organizații sindi-
cale primare, devenind o componentă im-
portantă a societății civile.

Sindicatele contemporane contribuie cu 
fermitate la apărarea intereselor profesio-
nale, economice și sociale ale salariaților.

Toate realizările obținute au fost posibi-
le grație muncii liderilor organizațiilor pri-
mare, președinților sindicatelor de ramură, 
comisiilor de femei și de tineret ale CNSM, 
activiștilor sindicali de toate nivelurile, 
instituțiilor și întreprinderilor aflate în sub-
ordinea CNSM. Toți acești profesioniști cu 
experiență muncesc cu dăruire de sine pen-
tru beneficiul membrilor de sindicat, pro-
movează principiile sindicalismului, respec-
tarea drepturilor fundamentale ale omului, 
bucurându-se de rezultatele muncii, de res-
pectul cetățenilor.

Cu ocazia Zilei Sindicalistului, mă adre-
sez către veteranii sindicaliști, către toți 
cetățenii care au activat în trecut în sindi-
cate și au contribuit la fortificarea mișcării 
sindicale.

În numele Confederației Naționale a Sin-
dicatelor din Moldova, aduc mesajul meu de 
felicitare tuturor, urându-vă multă sănătate 
Dumneavoastră și familiilor Dvs., succese 
în munca pe care o desfășurați pentru pros-
perarea țării, în drumul ei spre integrarea 
europeană.

Oleg BUDZA,  
președintele CNSM

Sindicaliştii din ţara noas-
tră şi-au sărbătorit, ieri, ziua 
profesională. La adunarea 
solemnă a activului sindical, 
s-a menţionat că ţara noastră 
traversează în prezent o cale 
grea, dar vectorul european 
este unul corect şi asumat. 

„Suntem o familie mare, 
constituită din peste 400 de 
mii de membri şi 6800 de or-

ganizaţii primare”, a sublini-
at Oleg Budza, preşedintele 
Confederaţiei Naţionale a 
Sindicatelor din Moldova. 

În 2012, delegaţii la con-
gresul CNSM au votat vec-
torul european, iar în 2014, 
sindicatele moldoveneşti au 
fost primite în familia sindi-
cală europeană.

Cele mai serioase preocu-
pări curente ale sindicaliştilor 
sunt siguranţa la locul de 
muncă, securitatea şi igiena 
muncii, negocierile colective. 

În condiţiile în care, în 
2017, ţara noastră s-a plasat 
pe locul şase în lume după 
numărul locurilor de mun-
că create pe cap de locuitor, 
sindicatele salută acest lucru, 
dar au mari rezerve legate de 
salarii, care cresc foarte lent. 
În consecinţă, la acest indica-
tor, ţara noastră se numără 
printre ultimele din Europa, 
cu rezerve mari de îmbună-
tăţire. 

„Am insistat ca, în acest 
an, prognoza privind creşte-

rea PIB-ului să fie mai mare, 
de patru la sută, pentru a fi 
posibilă majorarea salariilor 
pentru pedagogi, angajaţii 
din cultură, poliţişti şi pentru 
sectorul bugetar în general. 
Or, din cauză că salariile sunt 
mici, cadrele tinere părăsesc 
ţara”, a subliniat Oleg Budza. 

Preşedintele CNSM le-a 
urat sindicaliştilor o viaţă mai 
bună într-o ţară prosperă, 
care tinde să devină una pu-
ternică.   
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