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Pentru a putea face faţă cerințelor, sindicaliştii trebuie să fie mereu 
informaţi şi instruiţi 

În condiţiile descreşterii popu-
larităţii sindicatelor în lume, gene-
rate de faptul că lucrătorii preferă 
să ceară drepturi în mod pasiv şi 
nu se găsesc prea mulţi care ar dori 
să lupte, să studieze, să negocieze 
sau să iasă la grevă, reprezentanţii 
CNSM şi-au propus să investeas-
că în instruire şi educaţie, inclusiv 

prin intermediul Şcolii Sindicale din 
Moldova.  

Şcoala în cauză a fost creată în 
2012 şi a fost absolvită până acum 
de şase promoţii de lideri sindicali. 
Cei 114 absolvenţi au implementat 
deja la întreprinderile la care acti-
vează aproape 80 de proiecte axate 
pe soluţionarea problemelor cu care 
se confruntă membrii de sindicat.   

La o recentă întâlnire a absolven-
ţilor Şcolii Sindicale din Moldova, 
Oleg Budza, preşedintele CNSM, 

le-a mulţumit acestora pentru fap-
tul că au rămas să muncească la 
baştină. Ei au fost îndemnaţi să se 
implice şi în continuare în proiecte 
sindicale, pentru a contribui la do-
bândirea de drepturi şi de bunăsta-
re pentru salariaţi. 

Activitatea educaţională este 
un obiectiv strategic fundamental 
al CNSM. Un sindicalist trebuie să 
fie mereu informat şi să posede cu-
noştinţele necesare pentru a face 
faţă cerinţelor legate de apărarea 
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Actual

Eforturi comune 
ale sindicaliştilor 
din construcţii 
Fenomene nefaste atestate 
în ramura construcţiilor care 
afectează sindicaliştii din mai 
multe state au fost examinate 
în cadrul unei şedinţe desfă-
şurate recent în oraşul rusesc 
Soci de reprezentanţii Confe-
deraţiei Internaţionale a Sin-
dicatelor „Stroiteli”. 

Migrația forței de 
muncă, o provocare 
Organizația Internațională a 
Muncii a organizat, în perioa-
da 24 septembrie – 19 octom-
brie, un curs de formare sin-
dicală interregională privind 
migrația forței de  muncă. 

FSLC cere salarii mai mari 
pentru tinerii specialişti

Plângerile sindicaliștilor, soluționate 
prin dialog cu administrația 
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

drepturilor membrilor de sindicat, a 
subliniat Oleg Budza.

Şcoala Sindicală din Moldova 
este o iniţiativă inspirată din experi-
enţa în materie de peste 45 de ani a 
Austriei şi activitatea ei a demarat în 
2012. Primele patru ediţii ale acestei 
şcoli s-au desfăşurat după modelul 
austriac, cu participarea nemijlocită 
a unor experţi din această ţară, dar 
şi cu susţinere financiară din partea 
sindicatelor austriece. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 27 octombrie 
va fi organizată 
Ziua Naţională 
de creare a spațiilor 
verzi „Un arbore pentru 
dăinuirea noastră”; 
pe 30 octombrie este 
Ziua Radioului Național. 
În ultima duminică 
a lunii octombrie 
se consemnează 
Ziua Automobiliștilor 
și Drumarilor.
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Trecem la ora 
de iarnă
Republica Moldova va trece 
la ora de iarnă 2018 în noap-
tea de 27 spre 28 octombrie. 
Astfel, ora 4:00 a dimineţii de 
28 octombrie  va deveni ora 
3:00. 28 octombrie va fi cea 
mai lungă zi a anului.
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p.5 Şcolarizare şi formare a liderilor 
pentru a cataliza mişcarea sindicală


