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ZIAR NAŢIONAL

Oamenii trebuie să înțeleagă că, dacă vor adera la sindicate, 
vor putea schimba lucrurile

Programul de instruire a jurnaliș-
tilor privind drepturile sociale, 
organizată prin cooperare de că-
tre Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova, Fundația  
„Friedrich Ebert Stiftung” și Centrul 
de Investigații Jurnalistice (CIJ) a 
luat sfârșit. Zilele trecute, a avut loc 
ultima sesiune din acest program, 
acestea fiind șapte la număr.  

Astfel, timp de șapte luni, câte o 
sesiune în fiecare lună, 15 jurnaliști 
au avut posibilitatea să se familiari-
zeze cu politicile privind ocuparea 
forței de muncă și salarizarea în 
sectorul real, aspecte de gen la re-
munerare, salariul decent. De ase-
menea, ei au aflat din prima sursă 
informații despre dialogul dintre 
partenerii sociali și rolul acestui 
dialog în soluționarea probleme-
lor social-economice cu care se 
confruntă salariații, particularitățile 
legislației muncii ce țin de conți-

nutul contractului colectiv de 
muncă și al contractului individual  
de muncă. În aceste instruiri și-
au adus contribuția specialiști din 
cadrul CNSM, juriști,  economiști, 
experți în dreptul muncii, în econo-
mie etc. 

De asemenea, participanții au 
discutat cu reprezentanții CNSM 
despre rolul sindicatelor, cadrul 
instituțional de activitate al aces-
tora, serviciile oferite membrilor 
de sindicat, rezultatele activității, 
negocierea, încheierea și executa-
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Actual

Liderii FSEȘ,  
în vizită la colegii 
din teritoriu
Zilele trecute, liderii Federației 
Sindicale a Educației și Științei 
au mers în teritoriu pentru a 
afla din prima sursă proble-
mele care îi preocupă pe sin-
dicaliștii din educație.

Garanţii legale  
pentru angajaţii  
din branşa  
vitivinicolă
Federaţia „Agroindsind” sem-
nalează un şir de probleme în 
ramura vitivinicolă legate de 
politica de cadre şi de situația 
social-economică a salariaților 
membri de sindicat. 

Liderii sindicali, 
instruiți cum să 
apere drepturile 
salariaților 
„Respectarea legislației mun-
cii în contextul modificării și 
completării acesteia” a fost 
genericul seminarului de in-
struire organizat la Bălți de 
Federația Sindicatelor din Co-
municații.

Sistemul dual, o șansă 
de a combina învățătura cu munca 

Guvernarea ar trebui să revadă 
finanţarea culturii, aflătă în colaps
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

rea contractului colectiv de mun-
că, mecanismele de stabilire a in-
demnizațiilor și pensiilor, aspecte 
privind protecția salariaților por-
nind de la modificările legislative, 
dar și aplicarea cadrului normativ 
privind negocierile colective.

Totodată, în cadrul sesiunilor, 
jurnaliștii au analizat diferite studii 
de caz în domeniul jurnalismului de 
investigație, prezentate de Centrul 
de Investigații Jurnalistice, dar și 
alte teme. 

Galian MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Jurnaliștii instruiți în politici sociale 
s-au ales cu cunoștințe temeinice

În a patra duminică 
a lunii noiembrie 
se consemnează 
Ziua Lucrătorului 
din Agricultură și 
Industria Prelucrătoare.
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Următorul număr al ziarului 
„Vocea poporului” va apărea 
pe 7 decembrie a.c.
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