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ZIAR NAŢIONAL

Noua generație trebuie să beneficieze de mai multe drepturi 
şi oportunităţi de dezvoltare acasă 

În ajunul Zilei Naţionale a Ti-
neretului, care se sărbătoreşte în 
Republica Moldova în a doua du-
minică a lunii noiembrie, mem-
brii Comisiei de Tineret din cadrul 
CNSM au organizat o masă rotundă 
cu genericul „Suntem tineri. Vrem 
siguranță în viitor” , în cadrul căreia 
au abordat mai multe probleme cu 

care se confruntă tinerii membri de 
sindicat. La eveniment au fost invi-
taţi şi reprezentanţi ai Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, dar 
aceştia nu au binevoit să vină, mo-
tivându-şi lipsa prin faptul că nu au 
posibilitate.  

Prezent la eveniment, Petru Chi-
riac, vicepreşedinte al CNSM, a 
menţionat că tinerii reprezintă 30  
la sută din populaţia Republicii 
Moldova. 27 la sută dintre mem- 
brii de sindicat din ţară sunt tineri, 

circa 100 de mii de persoane. În 
opinia liderului sindical, tinerii au 
dorinţa de a face ceva pentru loca-
litatea lor, dar nu au suficiente po-
sibilităţi în acest sens. 

„În general, CNSM este mulţu-
mită de activitatea tinerilor membri 
de sindicat. Pentru ei am organizat 
şi o şcoală sindicală. Confedera-
ţia susţine promovarea tinerilor la 
funcţii de conducere. De pildă, șefii 
departamentelor juridic, mass-me-
dia şi relaţii internaţionale, protecţie 
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Actual

Aplicare  
defectuoasă  
a legislaţiei din  
domeniul salarizării
În prezent, există probleme 
legate de respectarea de 
către o bună parte dintre 
angajatori a cuantumului 
minim garantat al salariului 
din sectorul real.

Noi exigenţe  
faţă de activitatea 
comitetelor  
sectoriale 
Comitetele sectoriale sunt 
un instrument important de 
comunicare între mediul de 
afaceri, sindicate, instituţii-
le de formare profesională, 
dar şi cele de elaborare a 
politicilor publice.

Legea salarizării, 
discutată  
de Comisia  
de Femei  
din cadrul CNSM 
Comisia de Femei a CNSM 
s-a întrunit într-o ședință 
pentru a dezbate proiectul 
de Lege privind sistemul 
unitar de salarizare în sec-
torul bugetar.

Cercetătorii, omagiați 
de către sindicate de Ziua Științei

Studenții, familiarizați 
cu avantajele apartenenței la sindicat 
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

social-economică din cadrul CNSM 
sunt tineri. Altceva e că nu toţi pa-
tronii susţin crearea unor organiza-
ţii sindicale la întreprinderi. CNSM 
lucrează în fiecare zi cu tinerii mem-
bri de sindicat, confederaţia a par-
ticipat la elaborarea proiectului de 
lege cu privire la tineret, dorim ca 
această lege să fie implementată 
cât mai repede, ca tinerii să poată 
beneficia de mai multe drepturi şi 
oportunităţi de dezvoltare acasă”,  
a subliniat Petru Chiriac. 

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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Tinerii noștri, cu iniţiativă, 
doresc siguranță în viitor

În a treia duminică  
a lunii noiembrie  
se consemnează  
Ziua Lucrătorului  
din Industrie.
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