
Pe 9 septembrie, 
se sărbătorește 
Ziua Lucrătorilor 
din Organele 
Securității Statului.
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ZIAR NAŢIONAL

Perfecţionarea mecanismelor de 
participare şi de influenţare a deciziilor 

Am elaborat un document de propuneri pentru eficientizarea dialogului 
social şi a procesului decizional

Un consiliu economic şi social 
ar putea fi creat în ţara noastră 
după exemplul mai multor ţări eu-
ropene. O propunere în acest sens 
urmează a fi înaintată Guvernului 
până în luna decembrie a acestui 
an şi face parte dintr-un şir de re-

comandări elaborate de Ancuța 
Vameșu, Înalt Consilier UE pentru 
implicarea societății civile și res-
ponsabilizarea autorităților publi-
ce. 

Propunerea a fost discutată re-
cent cu membrii Comitetului Con-
federal al Confederaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Moldova. În opi-
nia sindicaliştilor, în ţara noastră, 
rolul principal în dezvoltarea dia-

logului social revine Comisiei naţi-
onale pentru consultări şi negoci-
eri colective şi, de aceea, lucrurile 
trebuie analizate minuţios înainte 
de a fi luată o decizie.  

În relaţiile sale cu statele mem-
bre şi cele asociate, UE pune un 
accent foarte mare şi le încurajea-
ză pe acestea să-şi dezvolte rela-
ţiile cu societatea civilă, a remar-
cat Ancuța Vameșu. Prin aceasta 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Măsuri de sporire 
a securităţii  
şi sănătăţii  
la locul de muncă
În condiţiile în care, în ultimii 
ani, s-a diminuat controlul de 
stat în domeniul securității și 
sănătății în muncă, CNSM a 
stabilit mai multe priorităţi 
pentru Inspectoratul Muncii 
al Sindicatelor.

O nouă  
organizaţie  
sindicală a elevilor
La Şcoala profesională din 
Ceadâr-Lunga a fost creată 
o asociaţie a elevilor. În baza 
acesteia, Federaţia „Agroind-
sind” intenţionează să creeze 
o organizaţie sindicală. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Vacanţă de neuitat 
pentru copiii de la 
Centrul „Brânduşa”
Pentru copiii de la Centrul 
de plasament „Brânduşa” din 
oraşul Hânceşti, visul de a 
merge la mare a devenit re-
alitate. 

Rămânem cu tot mai puține 
cadre didactice în școli

La Direcţia de Troleibuze Bălţi 
activează un sindicat puternicp.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

se urmăreşte aducerea nevoilor 
populaţiei pe masa decidenţilor, 
lucru care poate să contribuie la 
eficientizarea politicilor. 

În acest scop, este necesar un 
cadru juridic şi de reglementare 
bun, care să permită participarea 
constructivă a societăţii civile la 
procesele decizionale şi influenţa-
rea politicilor publice. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

p.5

p.3

p.4

p.5

p.6

p.7


