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ZIAR NAŢIONAL

Rolul și locul sindicatelor în realizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Experți și lideri sindicali din Europa Centrală și de Est au dezbătut 
probleme cu care se confruntă societatea  

Institutul Muncii din Chișinău a 
fost, timp de două zile, o platformă 
de dezbateri și schimb de idei în 
probleme și domenii care preocupă 
întreaga omenire. 

Seminarul regional privind Obiec-
tivele de Dezvoltare Durabilă a în-
trunit reprezentanți ai sindicatelor  
din 12 țări din Europa Centrală și de 
Est. 

Evenimentul a fost organizat de 
Consiliul Regional Pan-European al 
Confederației Internaționale a Sin-
dicatelor  (ITUC/PERC), Organizația 
Internațională a Muncii (OIM), în par-
teneriat cu Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova (CNSM). 

Obiectivele de Dezvoltare Dura-
bilă (ODD), cunoscute oficial drept 
Programul „Transformarea lumii în 
care trăim: Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă”, conțin un 
complex de principii pentru viitoa-
rea cooperare internațională, care 

au substituit, la sfârșitul anului 2015, 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mile-
niului. 

În discursul de deschidere a eve-
nimentului, Oleg Budza, președintele 
CNSM, a relevat că atât politicile so-
ciale, cât și cele economice, trebuie 
să fie orientate în mod complex spre 
crearea condițiilor decente de mun-
că și de trai, întreprinzând cât mai 
urgent măsuri și inițiative pentru a 
ridica nivelul de bunăstare a țării, 
bazându-se pe realizarea Obiective-
lor de Dezvoltare Durabilă. 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Ajutoare  
din partea  
sindicatelor 
CNSM va acorda 80 de mii 
de lei ca ajutoare materiale 
familiilor care au avut de su-
ferit în urma exploziei într-un 
bloc din sectorul Râșcani al 
capitalei. 

Măsuri asumate 
de parteneri în 
faţa oamenilor 
muncii
Munca decentă este singura 
soluţie durabilă pentru com-
baterea sărăciei. 

Avocatul  
sindicatelor, în 
raionul Şoldăneşti
La întâlnirea  avocatului sin-
dicatelor cu angajații din rai- 
onul Şoldăneşti au fost abor-
date mai multe probleme pri- 
vind angajarea şi disponibi-
lizarea salariaţilor.

Universitatea de 
Stat din Moldova: 
72 de ani de  
ascensiune

Obligații legate de promovarea 
principiilor muncii decente

Spartachiada a XVI-a 
a angajaţilor din construcţii
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

Sergejus Glovackas, ofițer al Biro-
ului OIM pentru Activitățile Lucrăto-
rilor pentru Europa și Asia Centrală, 
a dezvăluit, în alocuțiunea sa, pre-
misele și factorii care influențează 
obiectivele de dezvoltare durabilă: 
forța de muncă a planetei se ci-
frează astăzi la trei miliarde de oa-
meni. În fiecare an, piața muncii este 
completată cu 40 de milioane de 
angajați. Până în anul 2030, va tre-
bui să fie create 600 de milioane de 
noi locuri de muncă, în primul rând 
în sfera serviciilor. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 15 octombrie 
se sărbătorește Ziua 
Mondială a Femeilor 
din Mediul Rural; 
pe 17 octombrie – 
Ziua Mondială pentru 
Eradicarea Sărăciei.
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